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తృ క్రీయ ము(దణ తొలిపలుకు 

— 0 0; 

స్యర్షీయ వింగళి లశ కాంతంగారి, ఆం|ధ సాహిత్య చరితను అకాడమి 

ఇప్పుడు మూడవసారిగా (పచురిస్తున్నది. జీవితమంతా ఆధ్యాపనంలో గడిపిన, 
శ్రీ లచ్మీకాంతం గారు ఈ సాహిత్యచరితను ప్రామాణికంగా, రసవంతంగా 

రచించి యావదాం[ధ సాహిత్య విపాసువులకు ఒక కొత్త ఆలోచనా పద్ధతిని 

(సాదించారు. సహజంగానే సరసులైన తెలుగు _పజలు ఈ [గంథాన్ని సముచి. 
తంగా సమాదరించారు. (వతు లన్నీ చెల్లిపోయి తమకీ పుస్తకాన్నీ అందించ 

వలసిందని పలువురు కోరడంవల్ల ఈ |పచురణను చేపట్టవలసివచ్చింది. అకా 

డమీకి ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నది. మూడవసారిగా ఈ (గంథాన్ని ముదించ 
డానికి అవకాశము కల్పించి మాతోనూ, తెలుగు [పజానీకంతోనూ సహకరించిన. 
ఆచార లజ్మీకాంతంగారి కుమారులకు కృతజ్ఞతలు. 

హూదరాబాదు ఇరివెంటి కృషమూ రి Q_ 
ర్యా ఇ 

1.5-1979 కార్యదర్శి 



ద్వి తీయు ము (చణ 

తొలిపలుకు 

స్వర్గీయ పింగళి లక్ష్మీకాంతంగారి ఆంధ సాహిత్య చరితను అకాడమీ 

మొదటిసారిగా 1974 లో పచురించినది. ఆచిరకాలంలోనే ఈ విశిష్ట (గంథం 

సాహిత్యాభిమానుల, విద్యార్థు ఆదరాభిమానాలను చూరగొన్నది. ఆంధ విశ్వ 

విద్యాలయము వారు ఈ (గంథాన్ని ఎం. ఏ. విద్యార్థులకు పఠనీయ [గంథంగా 

నిర్ణయించడం వల్ల వారి (పథమాంగధాచార్యులను వారు గౌర వించినట్టయింది. 

ఈ (గంథంలోని శ్రీ కృష్ణదేవరాయల యుగము (521-528 పుటలు) 
చార్మితకాంశములతో [ప్రారంభమై సాహిత్య ఘట్టానికి రాకముందే అసంపూర్తిగా 

నిలిచిపోయినది* మేము దానినట్రై ఉంచినాము. ఆంకితాంక పద్యాలు (గంథం 
పూర్తి కాకముందే [గంథకర్త |వాసికొన్నారని వారి తనయులు తెలియ 
జేస్తున్నారు, 

ఈ సాహిత్య చరిత ద్వితీయ ముదణను ఆంధ పాఠక లోకానికి 

ఆర్చించగలుగుతున్న ం౦దుకు ఆకాడ ము సంతసించుచున్నది. ఈ ఆవకాశమును 

కలిగించిన వారి కుమారులకు అకాడ ము పక్షాన అనేక ధన్యవాదాలు. 

హైదరాబాదు ' దేవులపల్లి రామానుజరావు 

4-10-1976 కా ర్య దర్శి. 



తెరి పలుకు 
© 

స అపా 

స్వర్గీయ పింగళి లక్ష్మీ కాంతం గారిని తెలుగు సారస్వత 

(ప్రపంచానికి పరిచయం చేయవలపీన పనిలేదు. & _త్తమటళేణి కవులుగా 

పండితులుగా, ఉపాధ్యాయులుగా వారిది విద్వత్ (పపంచంలో సము 

న్నత స్థానము. ఆంధ విశ్వవిద్యాలయములో తెలుగు విభాగానికి 

అధ్యక్షులుగా వారు ఆనేక సంవత్సరాలు పనిచేసినారు. వారి శిష్యులు 

ఈ నాడు తెలుగు దేశంలోని అనేక కళాశాలలలో ఉపాధ్యాయులుగా 

ఉన్నారు. ఇంతటి శిష్యగణముగల ఆచార్యులు తక్కువ మంది అని 

చెప్పవలెను. 

స్వర్గీయ లక్ష్మీకాంతం గారి రచనలలో ఈ సాహిత్య చరిత్ర 
విశిష్టమైనది. వారు ఎం. ఏ. తరగతి విద్యార్థులకు ఆనేక సంవత్సరాలు 
బోధించిన అనుభవంతో ఈ సాహి హిత్యచరిత్ర (వాసినారు. కాని 

దురదృష్టవశాత్తు ఈ సాహిత్య చరిత్రను తమ జీవిత కాలములో 
పూర్తిచేయలేకపోయినారు. అంతేకాదు; ఈ చరిత్ర వారి జీవితకాల 
ములో ము(ద్రణ కాలేక పోయినది. 

వారు పరమపదించిన తర్వాత వారి కుమారులు అకాడమి 

పకిన ఈ [గంథము (ప్రచురించిన బాగుండునని సూచించగా ఇందుకు 

ఆకాడమీ కార్య వర్షము ఆంగీకరించినది. వారు గతించి సంవత్స 

రము పైగా గడచిపోయినది. కాగితము కరువు వలన యీ గగంథ 
ముద్రణలో కొంత ఆలస్యము జరిగినది. ఈనాడు ఈ సాహిత్య 

చరిత్రను ఆంధ్ర పాఠకలోకానికి అర్పించగలుగు చున్నందుకు 
అకాడమీ సంతసించుచున్నది. ఈ అవకాశము కలిగించిన వారి 
కుమారులకు అకాడమీ పక్షొన అనేక ధన్యవాదాలు. 

హైదరాబాదు, దేవులపల్లి రామానుజరావు 
1.81974. రా ర్య ద ర్శి. 



శ్ర 

సవిమర్శ 

ఆంధ సాహిత్య చరిత్ర 

కృతి సమర్పణము 

కం॥ శ్రీధరునకు, నల మేల్మం 

గాధవునకు, శేషశై ల నాథునకు, సురా 

రాధిత పదాబ్దునకు, తే 

జోధవళిత దిజ్మాఖునకు, సూర్యాత్మునకున్. 

ఉ॥ బాలివడై న నాకు, నొకపాటి వివేక మొసంగి, గాలికిన్ 

తూలెడు నాకు కాలు నిల[దొక్కుకొనందగు దార్థ్యమిచ్చి, వౌ 

చాలుడ నై పొనర్చు నపచార సహస్ర శతాపరాధ సం 

కొళనచేసి యేలుకొను స్వామికి నియ్యది యంకితమ్మగున్, 

కం॥ గురుడా వేంకటకవి, సౌం 

దరనందము స్వీకరించి ధన్యత యొసగెన్ 

పరమేశ, కుమార వ్యా 

కరణము నీకొసగి విబుధ గణ్యత గంటిన్, 

కం॥ ఇది యింకొక కానుక సీ 

మృదు పదముల నిడితి స్వీకరింపుము దీనిన్ 
సదమల కోమల కరుకా 

స్పద శుభదాలోకనముల బరికింపు ననున్, 
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సారతరాం[ధ్ర వాజ్మయ విశాల జగత్సరికామ కారణో 

దార కవీం్యద్ర కావ్య పురుషార్థ నిరూపిత త _త్తదాత్మ సం 
స్మార విలోక దర్పణ ముఖమ్మిది, యీ చరితమ్ము సాహితీ 
మేరువులౌ బుధో త్రముల మెప్పు గడించెను మున్నె నీ కృపన్. 

ఇది జనించిన నలుబది యేండ్లనుండి 

సరస సాహిత్య విజ్ఞాన సత్రమనుచు 
జః 

ఆ(శ్రయింపని తెలుగు విద్యార్థి లేడు 
చొచ్చి చూడని తెల్గు వ్యాసుండు లేడు. 

OM 

పిం. లశ్మీ కాంతం 



పకరణానుక్రవముణిక 

(పసావన 

కావ్య పరిశీలనము 

(పాజ్నన్నయ యుగము 

క విత్వావిర్భావము 

మార్గకవిత - దేశిక విత 

దేశికవితను పుట్టించిన చాళుక్యరా జెవరు ? 

ఆం[(ధభారత క రృత్వము 

భారతాంఢీకరణ పద్ధతి 

శివకవి యుగము 

భాష - పాతదనము 

గంథ సమీక్ష 

పండితారాధ్యుడు 

పాల్కురికి సోమనాథుడు 

సోమనాథుని | గంథములు 

శెవ శాఖలు 

తిక్కన యుగము 

మత పరిస్థితి 

భామా పరిస్థితి 

గోన బుద్దారెడ్డి 

చ[కపాణి రంగనాథుడు 

కవిబహ్మ తిక్కన సోమయాజి 

నిర్వచనోత్తర రామాయణము 

భారతము - రచనా కాలము 

హరిహరనాథత తత్వము 

ఖీ 



12. 

18. 

|| 

భారతాం[దీకరణము 

వరనలు . చితణము 
(>) 

భాషాసృష్ట 

తిక్కనగార సందేశము 

కేతన 

కాచవిభుడు _ వి్ధలుడు 

మంచన 

యథావాక్కుల ఆన్నమయ్య 

మారన _ మార్కండేయ పురాణము 

ఎక్హా((పెగడ యుగము 

రామాయణము 

హరివంశము 

లక్ష్మీ నృసింహ పురాణము 

భాస్కర రామాయణము 

నాచన సోముడు 

హరివంశ గాథలు 

(గంథ వరామర్శ 

కవిత్వ పరామర్శ 

ఎజ్జన సోమనలు 

సోముని నవీనగుణ సనాథత్వము 

ఇతర కవులు 

శ్రీనాథుడు 

,_ వ్లైషధీయ విమర్శ 
అనువాద పద్ధతి 

హరవిలానము 

భీమేశ్వర పురాణము 

కీడాభిరామము 
కాశీఖండము 
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21. 

శివర్మాతి మాహాత్మ్యము 

పలనాటి వీరచరి త 

శ్రీనాథుని శైలి 
శ్రీనాథుని ఆత్మీయత 

పోతన 

అనువాద సరణి 

కవిత్వ పరామర్శ 

తిక్కన -_- పోతన 

భోగినీ దండకము 

వీరభద్ర విజయము 
జక్కన 

అనంతామాత్యుడు 

గౌరన మంతి 

దగ్గుపల్లి దుగన 

పిల్చల మణి పినవీరన 

దూబగుంట నారాయణ కవి 

బై చరాజు వెంకటనాథుడు 

పిడుపర్తి సోమన 

నంది మల్లయ - ఘంట సింగన 

కొజవి గోపరాజు 

వెన్నెలకంటి అన్నయ 

శ్రీనాథయుగ సింహావలోకనము 

శ్రీకృష్ణ దేవరాయల యుగము (అసంపూర్ణము) 

రా 
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ప్రస్తైవన 
వాజ్క మ మనగానేమి? “వాక్ "శబ్దమునకు, వికారార్థమయిన*మయట్ ” 

(పత్యయము చేర్చిన యీ పదమునకు గల అవయవార్థమున బట్టి విచారించినచో 
శబ్దకృతములై న రచనలన్నియు లక్యభూతములగును. “రచన అన్నప్పుడు 
(వాయకపోయినను నోటితో నుచ్చరించు వాక్యములు గూడ రచనలే అని 
(గహింపవలెను. రచన యనగా కూర్చు అని యర్థమేగాని వాతయనే యర్థము 
లేదు. కూర్పు అనగా శోబ్రములతో గూర్చిన వాక్యరచన. ఉత్రపొడి శబ్దములు 
కూర్చు అనిపించుకొనవు. నోటితో ఉచ్చరించిన వాక్యములు రచన లగునా 
యన్నచో ఆగును అని యీ [క్రింది తిక్కన సోమయాజి కృతపద్యము నిరపవాద 
మైన నిదర్శనము కాగలదు. ఫ్ష్ముడు అంపశయ్య మీద పరుండి వృషాకవి సవ 
మను వేర (శ్రీ మహావిష్ణువును స్తుతించినవ్వుడు తాను భగవంతుని వాజ్యయాధ్య 
రార్చితునిజేసి కృతార్థుడనై తినని ఆత్మ తృ_ీ కల్లించుకొనెను, (వాజ్మయాధ్య 
రార్చి) కాని వ్యావహారికముగా రచనయనగా (వాసిన భాషకే వదర్తించుచున్నది. 

తే తపమునకు విద్యకును జనుస్థ్రానమైన 
జననరహితుని యజ్ఞాత్యు శౌరి వాజ్మ జా 6౬ 

యాధ్వరార్శితు( జేసితి నా జనార్ద 

నుండు మద్భజనమున [బీతుండుగాత. ( శాంతిపర్వము ) 

కావున మానవుడు నోటితో మాటలాడెడి భాషను చేతితో (వాసినప్పుడు ఆ. 
వాక్యములు తాల్చెడి సిరరూపము వాజ్మయ శబ్ద్బవాచ్యముగా పరిగణింపబడిగది. 
ఆయితే మానవుడు (వ్రాసిన (వాతలన్ని యు వాజ్మ యమనివీంచుకొనునా యనినరో 
“అవును అని, వాటిలో వెలిపెట్టతగినది ఏదియు నుండదని హాలం (Hallam) 
అను నొక విమర్శకుడు సమాధానము చెప్పెను, ఈసిద్ధాంతమును నిర్ణయముగా 
ఖండించి (Charles Lamb) పద్యరచనలే వాజ్మయమగునుగాని తక్కి_న 
వేవియ ఆ బిరుదుకు శగవని వేరొక నీద్ధాంతముచేసెను.  వీరిర్వురును ఆతి 



వ 

థులని సమబుద్ధుల తీర్పు. వాతలన్నియు వాజ్మయమే యగుచో మనము నిత్య 

కృత్యముగా |వాసికొను పద్దుల, ఉత్తరాలు మొదలై నవి కూడ వాజ్మయమేయె 

మన మందరము వాజ్మయక_ర్తలమే కావలసీవచ్చును. అగుట మనకు సంతోష 

దాయక మేకాని, పరులకు మాత్రము హాస్యాస్పదుల మగుదుము. మరి పద్య 

రచనలే వాజ్మయ మనుకౌని,తక్కిన ఛందోరహిత మహారచనలను వెలి పెట్టినచో 

ఆ రచయితలకును సారస్వతమునకును ఆవచారము చేసిన పాపమున పోదుము* 

కావున పై సిద్ధాంతములు రెండును ఉపాదేయములుగావు. ఇక సమబుద్దులెన 
విమర్శకులు, వాజ్మయ శబ్దార్ధములైన రచనలకు కొన్ని లక్షణములను నిర్దేశించి 

వాటిలో ఏ యొక్క టియున్నను ఆ రచనను వాజ్మయముగానే స్వీకరింపవలెనని 
సిద్ధాంతీకరించిరి. వారు నిర్దేశించిన లతణములలో ముఖ్యమైనవి రండు .- 

అందులో మొదటిది ఆ రచన మనకు విజ్ఞానమును |పసాదించునదిగా ఉండవలే 

ననుట. రెండవది ఏిజ్ఞానముతోపాటు భావనాత్మక నిరక్ట్ర తిని కల్గింపవలె 

ననుట (Imaginative pleasure). కొన్ని రచనలలో కేవలము విజ్ఞాన 

బోధయే యుండవచ్చును. కొన్ని ఆనందమును మా[తమే కల్గింపవచ్చును. 

మరికొన్ని రెండు గుణములును కలవియె యుండవచ్చును. ఈ వివరమును 

మననున పెట్టుకొనియే రాజశేఖరుడనెడి ఆలంకారికుడు సారస్వతమును, శాస్త్ర 

సారస్వతము, కావ్య సారస్వతము అని రెండు భాగములు చేసెను. ఆ విభజన 
(పకారము మానవుని విజ్ఞాన సంపాద నకును బుద్ధివికా సమునకును అక్కరకు 

వచ్చెడి తర్క. వ్యాకరణ మీమాంసాది సమ స్తశాస్త్రములు మొదటి విభాగము 

నకును రామాయాణాది కావ్యముల్కుశాకుంతలాది నాటక ములు విజ్ఞానముతో పాటు 

ఆనందమునుగూడ |పసాదించెడి రెండవ విభాగమునకును లక్షభూతముల గును. 

మరి యెేవిధ మైన విజ్ఞానలేశమును కల్లింపలేని పదములు కీ ర్రనలు మొదలైన 

చిల్లర రచనలును ఉండవచ్చునుగదా ! విజ్ఞాన [ప్రబోధము లేకున్నను చిత్త 

సుఖమును కల్గించునెని ఆవికూడ కావ్యజాతిగానే పరిగణింపబడును. ఈ రెండవ 

విభాగమునే సుప్రసిద్ధ వాజ్యుయ చరి!తకారుల్కు తమ చరితకు లక్ష్యముగా గై కొ 

నుట |పపంచమున ఆచార మైనది.కావ్యవాజ్మ యమును పాళ్చాత్యులు “సాధారణ 

వాజ్మ యము” (General literature) అని సురొ_ం౦దురు. మరి యేభాషలో 

నైనను కావ్యేతరములై న [గంథములు అసంక్యాకములుగా ఉండునుగదా 1 

వాటికి జాతివాచకమేమి ? అని ఆడుగుదుమేని వారు చెప్పెడి సమాధానమిది :- 



లి 

శాస్త్రములు అనేకములుగదా ! [పతిభాషలోను, ఏ శాస్త్రమున కా శాస్త్రమే అనేక 
[గంథములుగా రచింపబడి యుండును. ఆ (గ్రంథముల నస్నింటిని కలిపి 
“తచ్చాస్ర్ర వాజ్బయము” అని పేరుపెట్టవలెను. వ్యాకర ణ[గంథము లన్నియు 
కలిసి వ్యాకరణ వాజ్మ యముగా, తర్క [గంథములన్నియు కలిసీ తర్క వాజ్మ 
యముగా, ధర్మళాస్త్రములన్నియు కలిసి ధర్మశాస్త్ర వాజ్మయముగా పేర్కొన 
బడవచ్చును. ఆ యా శాస్త్రళాఖలకు, ఆ యా వాజ్బయముల పేరుమీద చరిత 
లను (వాయవచ్చును; నిజమే; కావ్య వాజ్మ యములో మాత్రమే అనేక శాఖ 
లుండునగదా ! ఆయా శాఖల పేరుమీద పృరాణ వాజ్బయమన్ని (పబంధ 
వాజ్య యమని నాటక వాబ్మ యమని వేరు వేరుగా అవాంతర వాజ్య్ఞయచరిత్రలు 
[వాయవచ్చును, 

అయితే ఏది కావ్యము ? ఏది కాదు? అనే (పళ్నకు నిష్కర్షమైన నిర్వ 
_చనము నొసగుట కష్టమైన పని, అందుచే కావ్య ళశద్దార్థ త కలిగియుండవలసీన 
(గ్రంథమునకు ముఖ్యముగా మూడు లక్షణము లుండవలెనని పాక్చాత్య విమర్శ 
కులు సిద్ధాంతీకరించిరి. అందు మొదటిది దాని సర్వజనానురంజకత్వము. 
అనగా (గంథము నందలి విషయము (Subject matter) సర్వజనులకును 
ఆమాదజనకముగా నుండవలిననుట. రెండవడి రచన అలంకారికముగా (సుందరముగ) నుండుట, మూడవది ఆ [గ్రంథము యొక్క వశనము వలన 
గాని [శవణమువలనగాని భావనాహ్హాదము కలుగుట. దాని పేరే రసానంద 
జనకత్యము. ఈ మూడు లక్షణములును సమ((గముగా నున్న (గంథము చిన్న దైనను పెద్దదై నను కావ్యమనిపించుకొనును. ఎందేని ఈ మూడు గుణము లలో రెండవడియైన నుందర శాబ్దిక రచన లోపించినను తక్కిన రెండు లక్షణ ములు మ్మాతము విధిగా ఉండి తీరవలయును. ఆ రెండును లేని యెంత 
సుందర రచనయైనను కావ్య మనిపించుకొనదు, ఈ లక్షణములు శాస్త్రమునకు 
పట్టవు. శాస్త్రములోని విషయము తత్సరి శమ చేయువారికి, చేసిన వారికే, అందు నిష్టాతులై నవారికి మాతమేగాని యెల్లరకును అక్కరకు వచ్చునదికాదు. 
మరి అది భావనాహ్హాద జనకమును గాదు. పతంజలి మహాభాష్యము, ఆది శంకరుల ఉపనిషద్భాష్యము, సంస్కృతభాషలో నుత్తమోత్రమమైన నుందర రచనలుగా చెప్పుదురు. కాని ఆ [గంథములు వ్యాకరణళాస్త్ర వర్మిశమ చేయు వారికి, వేదాంత శాస్తా9భ్యాసము చేయువారికి మాతమే (పయోజనకరముగాని 



మానవమా(తుల కెల్టరకును అక్కరకురావు. మరి తత్పఠనమువేళ కల్లెడి 
అనుభూతి భావనాహ్లాద మనిపించు కొనదు. అదేకాక శాస్త్రకర తనకంటె 

పూర్ణమే జగత్తున ఆవిర్భవించి, నిగూఢమైయున్న సత్యమును దర్శించువాడే 

కాని కొత్తవాటిని సృష్షించువాడు కాడు. కావున అతడు ద్రష్ట. కార్యకర్త సష్ట. 
కావ్యకర్త సృష్టికి అపరసృష్టి చేయగల 1బహ్మ. కావ్యము నందలి 
విషయము శాస్త్ర విషయమువలె లోకమున తత్పూర్వమే ఆవిర్భవించి 

నిగూఢమైయున్న వసువు కాదు. దాని జన్మస్థలమే కవి హృదయ కేతము. 
ఇది నాది ఆని అతడు చెప్పుకోదగిన స్వంత ధనము. ఒకే ఇతివృ_త్రమును 

గైకొని యెవరెన్ని కావ్యములు రచించినను ఆ యన్నింటను ఆయా రచయితల 

యొక్క_ (వత్యేకత వేరువేరుగా గోచరించుచునే యుండును. తన సృష్టి తనదిగా 

ఇతరులకు గోచరించెడి ఆ పదార్థమునే ఆత్మీయత (0౭౧5002110 అని 
విమర్శకు లందురు. ఈ ఆత్మీయతము[ద గలవన్నియు కావ్యములు అవి 

పైరు షేయములు (Subjective writings). ఆ ముదలేవన్నియు శాస్త్రములు, 

అవి అపౌరు షేయములు (Objective writings). 

పిండితార్థమేమనగ్యా సుందరమైన రచనయు, సార్వజనీన మైన _పయోజ 
నమును కలిగి, భావనాత్మకమైన నిర్వ తిని ఇచ్చుచు కర్తయొక్క ఆత్మీయ 
తను స్పురింపజేయు (గ్రంథము కావ్యము. అటి కావ్యములయొక్క చరిితయే 

> లు 

సాధారణ వాజ్మయ చరిత అని అంగీకరింపవలసియుండును. ఇది పరిమి 

తార్థమె అయ్యును అపరిహార్యము. వాజ్మయ స్వరూపమిది. 

ఇక వాజ్మయ చరిత యనగా నేమి? ఏ చరితయైనను, తద్విషయ 

భూత మగు పదార్ధముయొక్క గాని, జాతియొక్కగాని, దేశముయొక , గాని, 

జీవియొక్కు గాని పుట్టుక మొదలు వర్తమానమువరకు జరిగిన ఉత్పత్తి వికాస 

తయాది దశలయొక్క. హేతుకమైన వ్యాఖ్యానము. వాజ్మయ చరితకు 

విషయ భూత మైనవి గంధములు కనుక ఆ [గంధ సమూ హముయొక. ఉత్పత్తి 

వికాస శయాది దశలను పె సూతానుసారము వ్యాఖ్యానించుటయే వాజ్మయ 

చరిత |వాయుట, 

(గంథక ర్తలేని (గంథముండుట ఆసంభవము గనుకను, (గంధక ర 

జీవితమునకు !గంథమునకును పోరానిపొత్తు ఉండుగు గనుకను ఆ కర్తల 
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యొక్క జీవిత గాథలను ఇచ్చట ఆవళ్యకమే యగును, కాని ఆ జీవితగాథలే 

_పధానముగాగల చరితలు కవి జీవిత చరిత లనిపించుకొ నునుగాని వాజ్మయ 

చరిత లనిపించుకొనవు. కవి జీవిత చరి, (తలో కొంత భాగమే వాజ్మయ చరి 

[తకు అక్కరకు వచ్చును. అతని జీవితమునకు, తత్కృత గంధము 

నకును కార ణబద్ధమైన సంబంధమును నిరూవించెడి అంశములు మ్మాతమే యిందు 

గహింపజడను. మరియు అతని కాలమునందలి సాంఘిక, రాజకీయాది దేశ 

పరిస్థితులు ఆతని జీవితము మీదను, ఆతని (గంథముమీదను ఏమేని (పభావము 
నెరపినట్టు పొడకట్టినచో వాటి పరిశీలనము వివరణము జరుగును. అంతేకాదు, 

మహా పతిభాశాలియైన ఒక కవి తన (ప్రభావమునే తత్కాల సంఘముమీద 
నెరవినవాడుండును. ఇష్టమున్నను లేకున్నను కాల (పవాహమునబడి కొట్టుకొని 

పోవువారు అనేకులుండగా, దాని కెదురీది తాము చేరదలచిన ఒడ్డు ఎక్కిన 

వారు కొందరుందురు. ఇట్టివారి పురుషకారము చరిత్ర గతినే మార్చగల సామ 
రకము గలది. కావున వాజ్మయచరి[తలో కేవల [గంథ నామముల నుదాహరించి 

వ్యాఖ్యానించుకే గాక తత్క _ర్రలయొక్క_ విశేషములను, దానికిని దేశ 
కాల పరిస్థితులకునుగల అన్యోన్య సంబంధము, ఆ సంబంధము కావ్యమున (పతి 

ఫలించిన విధమును ఆ (పతిఫలమువలన ఆ రచనకు కల్లిన గుణదోషములను 
వివరించి వ్యాఖ్యానించుట చరితాశయమై యుండును, (పతిభాహీనులై న చిల్లర 

కవుల విషయములో ఇంత పరిిశమ అవనరము కాదు. కాన్ని పతిభా సంపన్ను 

లైన మహాకవుల విషయములో పడెడు [శమ సఫలమై వారి యాత్మీయతా 
చర్శనమునకు వలసిన కనువెలుగు నొనగును. ఇట్టి లక్ష్యములతో చరిత 

రచనకు ఉప్మకమించెడి చరి తకారుడు విధిగా విమర్శకుడై యుండును. కావ్య 

విమర్శకుళలుడే యథార్థమైన వాజ్మయచరి తకు పూనుకొనును. అట్టివాడు 

రాగద్వేష రహితమైన సమబుర్ధియై యుండును కావున వాజ్మయ చరిత 

కారుడు పాండిత్యము, పరిశీలనము. నమబుద్ధి, నిశితదృష్టి వ్యాఖ్యాననైపుణి 

గలవాడగుచో ఆ చరి(త విమర్శనాత్మక మైన చక్కని వచన రచనగా కూడ 

వెలుగొందును. (పపంచభాషలలో & _త్రమమైన వాజ్మయ చరితలన్నియు షర్ట్ 

గుణములు కలవియేయె యున్నవి, అయితే. కావ్య చరితమే వాజ్మయ చరి" 

కాదగి యున్నను, కొవ్యేతరములైన [(గంథములను ఆవశ్యక మైనపుడు తడవక 

తప్పదు. ఎట్టనగా ఇష్టములేని ఒక సాక్షిని న్యాయనిర్ణయార్ణము న్యాయస్థానము 
నకు రప్పించినట్టు. ఇందు _పవేశార్డత లేని యే కాష్యతరమునై నను, ఒకే 
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సిద్ధాంతమును సమర్థించుటికో, వేరొక దానిని నిరాకరించుటకో సాక్ష్యముగా 

స్వీకరించవలసి వచ్చును. మరి స్వదేశ చరితయందు ఆ జాతిలో నెల్ల్పరకు 

ఆస్ట యుండునుగదా! ఆజ్జి సార్వజనీనాదరముగలఅ దేశ చరిత చక్కని శై "లలో 
రచింపబడినచో, ఆడి వాజ్మయ చరి; తలో (గాహ్యమణనా * అను పళ్నకు 

సమాధానమిది:- ఆ చార్మితక | 'గంథములో చక్కని శెలియేగాక రనవ తగూడ 

ఉన్నచో అది కావ్యమే ఆసిపించుకొని వాజ్ముయకోటి కెక్కును. సంస్కృతమున 

హర్ష చరితము, విక్రమాంకదేవచరి తము ఆట్టివే. తెలుగున కృష్ణరాయ 

విజయము, రంగరాయ విజయము మొదలగు |పబంధములును, సలనాటి వీత 

చరిత్ర, కాటమరాజుకథ మొదలగు పదములును అట్టివే. ఆయితే చరిత 
యథార్థ కథనము, చారిత కేతివృ త్తమను గైకొన్న రచయిత రన సంపాద 

నార్ధమై కావ్య మర్యాదానుసారముగా కొన్ని కల్పనలను చేయవలసి వచ్చును. 

అవి ఒకొక్కయెడ సత్య కథనమునకు భంగము కర్గింపవచ్చును. ఆ [గంథ 

మును అసత్య కల్పనా భూయిష్టమని ఐతిహోసికులు తోసిపుత్తురు. సారస్య 

తులు దానిని తమదిగా చేరదీసి వాజ్మయ కులములో చేర్చుకొందురు. కావున 

మంచిశై లి యున్నంత మ్మాతమున దేశచరిత [గంధములు వాజ్మ యము 

కాజాలవు. అదీగాక చర్మితలో తనకు నచ్చిన ఏదో ఒక ఘట్టమును ఇతివృత్త 

ముగా గైకొని రసవంతముగా రచించిన (గంథక ర్ర లుందురుగాని డేళ చరిత 

నంతను అట్టె వాసీన వారుండరు. 

కావ్య పరిశీలనము 

వాజ్మయ చరి|తకు విషయభూత మైన కావ్యజాలము నంతను సవిమర్శ 

ముగా వ్యాఖ్యానింపవలెనన్నబో కావ్య పఠనమునకు సక్రమమైన ఒక పద్ధతి 
నేర్పరచుకొనవలెను. రసాస్వాదనార్థము కావ్యపఠనము చేయుట వేరు. 
చరి్నితార్థము కావ్యపఠనము చేయుట వేరు. రస వపానువు తన ఇచ్చవచ్చిన 
కావ్యమును, ఇచ్చవచ్చిన కావ్యభాగములను, ఏ కాలమునాటి వైనను చేకొని చదివి 

ఆనందింపవచ్చును. చార్మితకుడో తన కిష్టమున్నను లేకున్నను కాలానుసరణ 
పద్ధతిని తులనాత్మక పద్దతిని కావ్యము లన్నిటిని పఠించి తీరవలయును. 
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1. కొలానుసరణ పద్ధతి యనగా కావ్యమురిను కప్పల జీవిత కాలాను 

సారముగా జ్యేష్టానుపూర్విగా చదువుట+ఆనగా వాజ్యయములో ఆదికవి యొక్క 

1గంథమును తొలుదొ ల చదువుట. తరువాళి కవులవి ఆ వరుసలో ఒకదాని 

వెంట ఒకటి స్వీకరించుట. ఒక కవి "పెక్కు [గంథములు రచించియున్నప్పుడు 

వాటి రచనాకాలమునుబట్టి పూర్వాపరములను నిర్ణయించుకొని ఆ వరుసలోనే 
చదువుట. దీనివలన వాణ్మయము ఏ యే కవుల వశమున ఏ యే కాలముల 

"పెంపు చెందినదో ఏయే కాలమున ఏ యే కవుల వశమున డీణించినెదో ఆమ్లి 

ఏయే కాలమున ఏ యే మార్పుల నొందినదో (గ్రహించుటకు తగిన యుపపత్తి 

లభించును, మణియు అనేక (గంథములు రచించిన కవుల |పతిథఖా విశేషములు 

నానాటికి తరిగినవో పెరిగినవో (గ్రహించుట సుకిర మగును, 

2. తులనాత్మక పద్ధతి? సమానే తివృ త్తములు గల, కావ్యములను, సమాన 

ఛధర్మముగల కవులను, సమకాలికులైన కవులను పరస్పరము పోల్చి చూచుచు 

తారతమ్య నిరూసణము చేయవలెను. మణియు నే కావ్యమేసి అనువాద మైనపుడు 

దానిని మాలముతో పోల్చి అనువాదకుడు మూల కర్రతో ఎంతవరకు సాటి 

రాగలడో, ఆ యనువాద మెంతవరకు మూలవిధేయమో, ఎంతవరకు స్వతం 

తమో, స్వతంతమైనపుడు అనువాదమునకు గుణాధిక్యము కలిగినడో లేదో, 
పరిశీలనచేసి నిర్జేశింపవలెను* 

ఈ పరిశమలో పర్వతశ్రేణిలో కిఖరములవలి గుణౌన్నత్యముచే వెలు 

గొందు మహాకవులు కొందరు కానవత్తురు, వారినే యుగక ర్రలని, శక్ర కరలని 

పర్కొని, వారి పేరుమీడ్ ఈ చరితను విభాగములు చేయవలసి యుండును, 

చరిత్రను విభజించుట పఠన సౌకర్యార్థము = అని సాధారణమైన సమాధానమా 

చెప్పవచ్చును. కాని, అందులో అంతకంటె విశేషమున్న ది 

వాజ్మయమొక జీవనది వంటిది. ఆ నది యెంత తరుముకొనిపోయి 

చూచినను కానరాని, యొక అజ్ఞాత [ప్రదేశములో సన్నని ధారగ ఉత్పన్నమై 

యుండును. ఆపైని కొంత దూరము అది ఇరుకైన కొండసందులలో పారిన 
పిమ్మట బయళ్ళలో |పవేశించి విశాలమైన (పవాహముగా పారుచు సముదదాఖి 

ముఖముగా నడ చును. 
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మధ్యేమార్గమున దానికి కొన్ని ఉపనదులు చేరవచ్చును. దానినుండి 
కొన్ని శాఖా నదులు వెలువడవచ్చును. తీర భూములలో కొన్ని 
ఘట్టములు తీర్గభూతము లగును. అఆర్టే వాజ్మయముయొక్క పుట్టకయు, పరి 

కోధనలకు అందని అత్యంత దూరకాలముననే జరుగును. నదీ [పవాహము, 

కొండలను, ఆడవులను దాటి జనపదముల (ప వేశించినప్పుడే సం సేవ్యమైనట్టు, 

వాజ్మయముకూడా సాహిత్య భ కులకు ఉపలభ్యమైన నాటినుండియే సంసేవ్య 

మగును. వాజ్మ యమునను తీర్ణభూతులై న కొందరు మహిత్ములుందురు. వారే 

యుగకర్త లనియు శకక ర్త అనియు వ్యవహరింపబడు మహాకవులు. వారు 

కవి వంశములో కులదీపకుల వంటివారు. ఆ కుందీపకులు ఆ వంశమున ఆది 

పురుషులే కానక్కరలేదు. ఆది మధ్యాంతములలో ఎచ్చటనై నను ఆవిర్భవించి 
ఆ వంళమను ఉన్నతికి కొనిపోయిన చాలును. _సనూర్యవంశమునకు కులదిప 

కులుగా వెలుగొందిన ఇక్షాకువు రఘువు మొదలైనవారు ఆ వంకమునకు 

కూటస్టులు కారు. ఆ వంశ చరితలో ఎప్పుడో ఆవిర్భవించి తదాదిగా తమ 

పేరుమీద ఆ వంశమునకు [పతిష్టను సంపాదించి ఉన్నతికి గొనిపోయిన మహా 

పురుషులు. అల్లే వాజ్మయ యుగకర్తల విషయమునను, ఎవని పేరుమీద ఒక 

కాలమున కవి నంశము (పతిష్ట సంపాదించునో, ఎవని నడచిన మార్గమును 

అర్వాచీనులు శిష్య[పాయులుగా ననుసరించెదరో, ఎవని అవతారమునకై ఆ 

కాలమునందలి పూర్వుకవుల సాధన తపః పాయమషునో, ఎవడు సూతధారుడె 

కావ్య సరస్వతిని నూత్న వేషముతో అలంకరించి రంగమున |పవేశ పెట్టునో, 

ఎవడు కీణదశ యందున్న వాజ్మయమును నూత్న మార్గము దొక్కి శ క్రిమంతము 

చేయునో అతడు యుగకర్త అనిపించుకొనును. అతని కాలములో అతడే 

సాహితీ సింహాసనమున పట్టభ[దుడై యుండును. ఆయా కాలములయందు 

వాజ్మయమున శైలిలో, |ప|కియలోో, వసు స్వీకారములో కలిగెడి రూప పరిణా 

మమునకు అతడే కర్తయు కారకుడును అయి యుండును. 

ఆ యుగ కర్తల పేరుమీద వాజ్మయ చర్మితను విభాగముచేయుట 

సమంజసమైన పద్ధతి. రాజవంశముల పేరుమీదను, దేశ విభాగముల పేరు 

మీదను, మరికొన్ని (పమాణములమీదను ఈ విభాగములు చేయవచ్చును గాని, 

మహాకవుల పేరుమీదనే ఆ యుగములను విభజించి పిలచుట న్యాయము. 



అవసరమైనచో ఒక కాలమున సర్వోన్నతుడు అని చెప్పదగిన కవి 
కానరాక సమస్కంధులు పెక్కురున్న ప్పుడు ఆ కాలమునకు ఇంకొక పేరు వాడ 

వచ్చును... 

దేశ చర్మితయందువలె ఈ చరితయందును రాజవంశముల పేర్షమీదనే 

కాల విభాగములు చేయనేల? ఆ రాజులు పోయిరి. ఆ వంశములును ఏనాడో ఆస్త 

మించిపోమినవి. ఇక కవిరాజులు వారి [గంథరూప ములలో సజీవులై యున్నారు. 

వీరిని (తోసి పుచ్చి గతించినవారికై అన్వేషణలు జరుపుట భావ్యముకాదు. వారి 

రాజ్యములకంటె వీరి రాజ్యములు స్థిరములు, అజరామరములు. మణి ఆంధ 
వాజ్మయ చరితను అనువాదయుగము, సుతం త యుగము అను పేర్లతో 

గాని; పురాణయుగము, |పబంధయుగము అను పేర్ణతోగాని; ఆదికాలము, మధ్య 

కాలము, ఆధునిక కాలము అనే పేర్షతోగాని పిలుచుటయు సార్భకమైన విభజన. 
కాదు. ఏమన, అనువాదయుగ మనుకొన్న దానిలో స్యతం|తములు పుట్టుటయు, 
పురాణ యుగమనుకొన్న దానిలో [పబంధములు పుట్టుటయు కలదు. మరి 

యీ విభాగములు ఒక్కాక్కటి కొన్ని వందల యేండ్లు సాగవలసి వచ్చును. 

అంత దీర్భకాలము ఒకే యుగముగా అంగీకరించినవో ఆ కాలములో వచ్చిన 
ఎన్నో మార్పులు విస్మరింపజడును. అదియు న్యాయము కాదు. మరియు 

సమ |గమైన సాధన సామ[గిగల భాషలలో వాజ్మయ చరితల విభాగములు 

అనతికాల పరిమితములై అల్ప పరిణామములను కూడ నిర్దేశించుచుండును. 
మనకు అట్టి సాధన సామ్యగ్లి లేడు- మన భాషలో పుట్టిన [గంథములలో 
సగము నశించి పోయినవి. ఉన్నవాటిలో సగము ఆచ్చుపడి చేతి కందుటలేదు. 
కవుల జీవిత చరితలు లేవు. అసలు కొన్ని [గంథములకు కవుల పేరి తెలి 
యవు. కొన్ని పేర్లు వివాద్యగస్తములు - దేశచరిత సమ (గమెనది లేదు. 
సాంఘిక మత చరితలు (వాయుట మనవారు అసలే ఎరుగరు ఈ పరిస్థితు 
లలో ఆదర్శపాయమైన వాజ్మయ చరి|త |వాయుట సాధ్యము కాదు. 

ఆంధకావ్య పథము తీర్చిన మహాకవి నన్నయ్యభట్టు అని ఆయన భార 
తము పుట్టినది మొదలు నేటివరకును ఆం(ధులెల్చ్లరును . అంగీకరించిన చార్మిత 
కొంశము. ఆయనకు పూర్వము ఆంధభాష లేదా? ఆంధ కవులు లేరా? 
ఆం(ఛ్ర కావ్యములు లేవా? అనే పశ్నలను పరిశీలనచేసి ఆ కాలమునకు 

(2) 
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[పొజ్నన్నయ యుగము అని పేర్కొనుట ఆచారమైనది కాబట్టి యీ చర్విత 

(పాజ్నన్నయ యుగముతో (పారంభమగుచున్నది. ఆది [కీ శ. 1000 వజకు. 

1. [పాజ్వన్నయ యుగము (కీ. శ. 1000 నజకు. 

£. నన్నయ యుగము [కీ. శ. 1000-1100 వజకు. 
ల. శివకవి యుగము |క్రీ. శ. 1100-1225 వణకు. 
ఈ, తిక్కన యుగము క్రి, శ. 1226-1820 వణకు, 
రి. ఎజ్జాపగ్గడ యుగము కీ. శ. 1820-1400 వణకు. 

ర. శ్రీనాథుని యుగము |క్రీ. శ. 1400-1600 వణకు. 
7. రాయల యుగము కీ. శ. 1500-1600 వణకు. 

ర. దకీణాంధ యుగము 

లేక | కీ. ఈ. 1600-1775 వజకు. 
నాయకరాజ యుగము | 

9, కీణయుగము (కి. శం 1775-1375 వజుకు. 

10. ఆధునిక యుగము కీ, శ. 187/5 మొదలు 

పాజ్బన్నయ యుగము 

మన భాషకు తెనుగు తెలుంగు, ఆంధము అని మూడు పేర్లు కలవు. 

ఈ మూడిటిలో తెను(గ్కు తెలుగు అనునవి రూపాంతరములే గనుక, ఆంధము 
తెలుగు అనునవి మాత్రమే పర్యాయ పదములుగా మిగులునని నా యూహ. 

మజీయు ఈ రెంటిలో ఆంధము అనునది మొదట రాజవంశపరముగ, 

పిమ్మట ఆ రాజవంశముచే పరిపాలింపబడిన దేశపరముగ, ఆపె ఆ దేశ 
(పజల భాషాపరముగ (ప్రయోగింపబడి యుండెను. మటి తెలుంగు అనునది 
మొదట ఈ భూఖండమున జీవించిన పజల పరముగ, ఆ పిమ్మట ఆ భూఖండ 

పరముగ, ఆపె వారి భాషాపరముగ వాడబడి యుండెను. ఒక జాతి (పజలను 

బట్టియే వారు నివసించు భూభాగమునకు పేరు వచ్చును, గాని భూభాగమును 

బట్టి పజలకు పేరు వచ్చుట చాల ఆరుదు. ఈ భారతదేశములో తొలినాడు 

ఇది తెలుగు దేశమని, ఇది అరవదేశమని నిర్జన (పదేశములకు పేర్చు లేవు. 
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తెలుగువారు అరవవారు మొదలై నవారు సంఘజీవనము మొదలిడి పల్లేలు,. 

(గామములు నిర్మించుకొని వ్యవసాయము కొజకు కొంత భూభాగము నాక 

మించుకొని దానిని తమ సొత్తుగా అనుభవించుటకు మొదలిడినప్పుడు వారి 
యధీనములో నున్న ఆ భూభాగమును దెలుంగుదేశ మని, ఆరవదేశ మని, 

కన్నడదేశ మని పేర్కొనుట ఆచారమైనది. వారు దక్కించుకొన్న భూఖండ 
ములు కాల్మక్రమమున విస్తరించినంతవరకు ఆవి వారి పేరుమీదనే చెల్లుచుం 
డును. అవే కాలవశమున వారిభూమిని ఇతరులు ఆ కమించుకొని తమదేశములో 
కలుపుకోగా ఆ భాగము ఆ విజేతలజాతి పేరుమీదను, మిగిలినదే పరాబితులజాతి 

వరముగాను పేర్కొనబడును అనగా ఒక (పజ తాము అనుభవించు భూమికి 

తమ పేరొసంగుట సహజము. ఆ భాషకు ఆ పేరు వచ్చుట ఆ (పజలనుబట్టి యే. 

ఇది సర్వసాధారణమైన చార్మితకధర్మము. దీని ననుసరించియే తెలుంగు అను 
నది మొదట (పజాపరముగ, ఆపై దేశపరముగ, ఆపై భాషాపరముగ వాడ 
బడి యుండునని నే నూహించితిని. కాగా మేము తెలుగువారు ఆనుకొన్న 

యొక సంఘ|పజలు మాట్లాడుకొన్నభాషకు వారినిబట్టి తెలుగు అనే పేరు 

వచ్చినదిగాని తెలుగుభాషను మాట్లాడుట బర్ట వారు తెలుగువారు కాలేదు. 

వ్యకి, భాష ఆను రెండింటిలో వ్య _క్రి తరువాతనే పుట్టుటయు, ఆ వ్యకి యే 

సంఘమునకు జెందినవాడో ఆ సంఘముపేరే ఆ భాషకు సం కమించుట యు 

లోక ధర్మము. ఈ సిద్దాంతము ఆదికాలమునకు సంబంధించినవి. యుగములు 

గడచినకొలది ఈ న్యాయము తారుకూర రాజులనుబట్టి దేశమునకు దేశము 

లనుబట్టి (పజలకు [కొత పేర్లు సం కమించుచుండును, కనుక చరిత నిర్దేశింప 

లేని ఒక కాలమున ఒక తెలుంగగునసంఘము తమలో తాము మాట్టాడుకొన్న భాష 

తెలుగుభాష యైనది. ఆ నాడు వారు నివసించిన ఆ కొద్దిపాటి (ప్రదేశమే ఆ 

నాటి తెలు(గుదేశము. కాల(క్రమమున ఆ (ప్రజలసంఖ్యయు ఆ భూభాగము 

యొక్క వెశాల్యమును ఆ భాషయొక్క వి_సృతియ పెరిగి నేది ఆంధ్యపదే 
శము, ఆంధజాతిి ఆం[ధభాషగా పరిణమించినవి. కాంబట్టి తెలుగుభాషను 

మాట్లాడిన మనజాతి కూటస్థులు అని చెప్పదగిన ఆ చిన్నసంఘము మాట్లాడు 

కొన్నభాషలో ఏ సహృసాంశమో, నేడు మనము వ్యవహరించుభాషలో మిగిలి 

యున్నదిగాని ఆ నాటిభాషయే ఈనాటిభాష గాదు. ఆపే మన కూటస్టులు నివ 
సించిన భూభాగము నేటి అంధ్యపదేశములో యేమూలనో యెక్కడనో 

ఉండునుగాని నేటి ఆం|ధదేశ మంతయు అది కాదు, 
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భాషయు, నాగరకతయు సంభ్యాజీవితమునకు ఫలములు. జాతి 

సంస్కృతి ఈ రెంటికిని ఫలము. ఇవి అన్యోన్యాశయములు. మణి వాటి పెంపు 

కూడ |క్రమపరిణత మెగాని ఆకస్మికము గాదు. ఈ సూ తమునుబట్టి తెలుయు 

భాష యెయే దశలు గడచి వాజ్ఞుయ మనిపించుకొనదగిన (గ్రంథరచనకు 
అనువై న భాషగా పరిణమించినదో విచారింతము. 

భాషయుక )_ పుట్టుక కును, వాజ్మయముయొక్క పు బుక కును సంబం 

ధము లేదు. ఆ రెంటికిని కొన్నిశతాబ్దుల వ్యవధానముండును.. “తెలుగులు 

ఆనివించుకొన్న (పజలు ఏనాడు పుట్టిరో ఆనాండే తెలుంగుభాషయిను పుట్టును* 

భాషయే లేనిచో వారి జీవితమే సాగదు. ఒకరినొకరు వరుసలతో పిలుచుకొనుట, 

తమపల్లెలకు పేర్లు పెట్టుకొనుట్క తాము చేసెడి పనులకు క్రియలు కల్పించుట, 

తాము తినెడి పదార్థముల రుచులు చెప్పుట, తమ కంటి యెదుట కానవచ్చెడి 

మూర్తపదార్థములకు పేర్లు కల్పించుట మొదలగువాటితో ఆనా(టి సంఘభీవిత 

మున కాధారభూతమైన కొంత శబ్దజాలము కర్త, కర్మ, (క్రియ, విశేషణాది 
పదములతో రూపము తాల్చి యుం డును. ఇదియే (పజాభాష. కాలవశమున 

ఆ (ప్రజలు తిమకంటె బలసంపన్నులును, నాగరికులును ఐన రాజులచే పరిపా 

లింపబడ వలసిన పరిస్థితి తటస్థించిన పుడు ఆ రాజులభాష వెరుగను, ఈ (పజల 

భాష (Popular language) వేరును ఉండును. అప్పుడు _పజాభాషకు భిన్న 

ముగ ఒక ఆస్టానభాష (Court language) వెలయును. ఈ రెండును కాక విద్య 

దోష అను పేరుతో విద్యాపర్మిశమోచితమైన వేరొక (ప్రాచీనభాష (Classical 

language) పె చై రెండింటిని మించి రాజాస్థానముల మీదను" విద్వత్పరిషత్తుల 

మీదను విద్యాసముపార్ణ నాభిలాష కల (పజలమీదను తన |పభావము నెజపు 

చుండును. ఇది సాధారణముగ అన్ని దేశముల లోను పూర్వకాలమున [పవ ర్రిల్రి న 

సాంఘిక సం|పదాయము,. 

కవిత్వావిర్బా వము 

సంఘములో రసార్దగిహృదయుడైన వ్య క్రి నుభాత్మకమో దుః ఖాత్మ 
కమో యైన తన వేదనను ఆవవుర్హై తనకు వచ్చిన కొలదిపాటి శబ్బములతోనే 
ఒక పాటగ నోట వ్యక్తము చేయుటయే ఆ (ప్రాక్తనభాషలో కవిత్వము అవత 

_ రించుట. భాషయొక్క. పుట్టుక వలెనే అట్టి క విత్వముయొక్క_ పుట్టుకయు ఏ 
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పరిశో ధనకును ఆందని ఆతి దూర కాలమున జరుగును కవిత్వము రాజ్యము 
మొక్క యు సభ్యతలయొక్కయు పుట్టుక కుముందే పుట్టును. అయితే ఆనాటి 

పాట గాలిలోపుట్టి గాలిలోనే అడగిపోవు ఆవ కవిత్వమేకాని భావి కాలమువారు 

చదువుకొనుటకు అక్కరకు రాదగిన స్థిరరూపము కలది కాదు. లిపి అనెడి సాధ 
నము లేనిదే కవిత్యమునకుగాని భాషకుగాని అట్టి స్థిరత్వము కలుగదు కావున 

భాషకును దానితోపాటు ఆ భాషా కవిత్వమునకును అక్షరరహపితమెన దశ యొక 

టియు, అక్షర బద్ధ మైనదశ యొకటియు రెండు విధిగా ఎర్చడును. లిపి ఏర్ప 

డిన పిమ్మట గూడ వెంటనే అద కావ్యరచనకు అక్కరకు వచ్చునని చెప్పుట 

సాహసమే యగును. ఏమనగా |[వజాభాష అనునది ఆస్థానభాషగ స్వీకరింపబడి 
అదియే విదా పరిశ్రమకు గూడ తగినభాషగ పరిణమించినపుడుగాని ఆ లివిసి 

కవిత్వ రచనకు ఉపయోగించరు. (పజలకును, [పభువులకును, పండితులకును, 

ఒ కేభాష సంసేవ్యమగుట ఈ 20 వ శతాబ్లిలోగూడ |పపంచమందలి అన్ని 

దేశములలోను సాధ్యము కాలేదు. లిపి అనునది మొదట పరిపాలనా వ్యవహా 

రములకు వినియోగపడతను. రాజులు తమ లెక్కలను, తమ శాసనములను 

[వాయించుకొనుటకు ఆ లిపిని ఉపయోగింతురు. పీద్ముట కొంత కాలమునకు 

(పజాభాష, తక్కిన రెండు భాషల సహాయమున పెంపొంది కావ్యరచనకు అను 

చైన శబ్ద సంపన్నతను సేకరించుకొన్నప్పుడు ఆ లిపి ఉపజా సారన్వత సాధన 

ముగ నుపయోగపడును, ఈ ధర్మము ఇంచుమించు లోకములోని ఆన్ని భాష 

లకును సాధారణమే. 

ఆం(ధుల నాగరక సంఘ జీవితము ఏనాడు స్ముపతిస్టితమైనదో కను 

గొనుటకు ఇంకను చారి;తక పరిశోధనలు జరుగుచునే యున్న వి. సంఘ జీవి 

తము న్నుపతిష్టితమగుటయే రాజ్యము సప్తాంగములతో _ పరిపాలింసబడట. 

ఇప్పటికి తెలియవచ్చినంతవరకు శాతవాహన వంశపు రాజులు (వారు ఆం(ధులే) 

ఈ ఆం[ధభూమిలో పౌరాణిక కాలమునాటి మహారాజులవలఅె క్రీ.పూ. లవ శతాబ్ది 

మొదలుకొని [క్రీం శవ లి శతాబ్దుల వరకు ఇంచుమించు నాలుగ దువందల 

యేండ్లు |పజాహితముగ పారిపాలన చేసిరని తెలియ వచ్చినదిగడా ! వారి 

కొలముటో విద్వద్భాష సంస్కృతము; రాజభాష [పాక్ళతము; (పజాభాష ఆనాటి 

తెలుగు. వారి కాసనములన్నియు సంస్కృత పాకృతములలోనే యున్నవి, 

ఆ లిపికూడ ఆనాటి సంస్కృత పాకృత భాషల లిపియే. తెలుగును వారు 
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రాజభాషగ స్వీకరింపలేదు. కానీ తెలుగు (ప్రజలు తమకు వచ్చిన భాషలో 

పదములు, పాటలు కట్టుకొని పాడుకొనుచుు ఆడుకొనుచు సుఖముగ, నుందర 

ముగ సంఘజీవితము గడుపుకొనుచుండిరి. వారి పాటలు మాత్రము సంస్కృత 

_పాకృతమలవలె లిభితరూపమును తాల్బ్చలేదు. శాసనములలోని లిపితోనే ఆ 
పాటలనుగూడ (వాయగ అవి నశించిపోయినవో లేదా అవి |వాయదగినంత 
[పౌఢములు కావని ఉపేక్షింపబడినవో తెలియదు. కాని అప్పటికి |పచార 
ములోనున్న ప్రాకృత పదములను గాథలు అను వాటిని గాధా స ప్తశతి ఆను 

పేర హాలుడు అనే శాతవాహనరాజు సంకలనము చేసెను. ఆ గాథలలో కొన్నిట 
ఆనాటి |వజలు పాడుకొను పాటల [పశేంస కలదు. అవి పొలము పాటలు, 

వెండ్రిపాటలు, శృంగార గీతికలు మొదలైన సరస జీవితమునకు సంబంధించినవి. 

ఆ (పాక్ళృత గాథలు (వాసినవారిలో కొందరై నను ఆంధధకవులే ఆయి యుండ 

వలెను. అనగా ఆం్యధ భాషలో కవిత్వము చెప్పిరని కాదు. తమ భాష కావ్య 
రచనా సమర్థము కాకపోబట్టి విద్వద్భాషయైన సంస్కృృతమును, రాజభాషయైన 
[పాక్సృతమును అభ్యసించి ఆ భాషలలో కవిత్వము చెప్పిన ఆం[ధకవులు* మరి 
కాతవాహనుల కాలములోనే గుణాఢ్యుడు ఆనే ఒక ఆంధుడు బృహత్కథ 
అను పేర ఒక ఉద్గంథమును పెళాచి భాషలో _వాసెను. పెశాచి భాషకూడ 
ఓక | పాక్ళత విశేషమే. కాని శౌరసేనాదులైన ఇతర (పాకృత భాషలకంచె 
తక్కువ పౌఢత్యము గలది. నేటి తెలుగు భాషలో గాంథికము, శిష్ట వ్యవ 

హారము, [గామ్యము ఆనే భాషా భేదములలో శిష్ణవ్యవహారమువంటిది (పాక 
తము; (గామ్యము వంటిది వైళాచి. 

అప్పటి సంస్కృత ప్రాకృత భాషలతోడి పొత్తువలన ఆం|ధము 
సంస్కృత భవములును, (పాకృత భవములును ఆయిన కొన్ని శబ్దములను 

తనలో కలుపుకొని కొంత విస్తృతిని చెందియుండును. ఆ తదృవములు శాసా9ను 
సారము పండితులు నిస్పన్నము చేసెడివి కావు. ఆ మూలపదములు వాడు 
కొనుటలో (పజలు ఉచ్చరించిన వర్ణలోస వర్దాగమాదులై న మార్పులకు లోనై 
(కొత్త రూపములో తద్భవములనే పేర ఆంగీక రింవబడినవి. ఆ మార్పులను 
వాటివల్ల శబ్దమలకు వచ్చిన [కొత్త రూపములను వ్యాకరించి సూ తబద్లముచేసి రా అ అనో నా 

చైయాకరణులు తద్భవ నిప్ప తికి ఒక శాస్త్ర [ష్మకియ (వాసి యుందురు. నూ ష్ చ Le 

మరియు శాతవాహనుల కాలమున బౌద్ధమత ము ఆం(ధ భూమిలో బహుశ 
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1పచారమున ఊండిను. ఆ రాజులు (బాహ్మాణులయ్యు వారిలో కొందరు ఆ మత 

మును ఆదరించిరి; కొందరు అవలంబించిరి; కొందరు తాము వైదిక మతావలం 

బులే యుండియు తమ శుద్ధాంత జసము బౌద్ధమునే ఆశయించుటకు అంగీకరిం 

చీరి. అమరావతి, విజయపురి ఆ రాజుల రాజధానీనగరము లగుటయే గాక 

బౌద్ధమత పీఠస్థానము అయ్యెను. ఆ మత పబోధ [పచారములు పాళీభాషలో 

జ3గెను. పాళీభాష అర్థమాగధి యనబడెడు ఒక [పాకృత విశేషము. ఆ మతా 
చార్యులయొక బోధలను వినియ, ఆ మత్మగంథములను పఠించియు చాల 

మంది |పజలు పాళీభాషా పరిచయము గలవారైరి, వారు ఆ నూతన పదజాల 

మును వాడుక లో | పవేళ పెట్టి ఆం_ధశబ్ద జాలమును మరికొంత నిస్పృత పర 

చిరి. ఆరవభాషకు లేని తత్సమ, తద్భవాత్మకమైన సంస్కృత |పాకృతభాషా 
_భాశము ఆం్మధమున |పసరించుటకు చారి(త్రక మైన కారణ మిదియే ! 

సంస్కతపాండిత్యము కలిగి |పాకృతభాషను ఆస్టానభాషగా స్వీకరించిన 

ఆంధ కాతవాహనులు చిరకాలము [పజాపరిపాలకు లగుటయు, వారి రాజధానీ 

నగరమును కేంద్రముగా జేసికొని బౌద్దులు పాళీభాషలో మత్యప్రచారము చేయు 

టయ్కు [పజలు మతము ద్వారా సం|కమించిన పౌశీపదములను [పభుత్వము 
ద్వారా సం|క మించిన 'పాకృత పదములను తమ తాతలనాటి తెలుగుతో పాటు 

కలివి వాడుకొనుటయు ఆ కార్యకారణ పరంపర. శాతనాహనుల రాజ్యము 

చూర్చుసముదము నుండి పశ్చిమసము[దము వరకును దక్కను వీఠభూమిని 

ఆ/కమించి యుండెను, ఒకప్పుడు ఉత్తరమున మాళవా మొదలగు దేశములను 

గూడ ఆ[కమించినను, దక్షిణమున వ్యాప్తి చెందినట్లు లేదు. ఆ దేశపు గడి 

దేశపు [పజలు (frontier area) సమీపదేశములకు సరిహద్దు భూములలో 

ఉండుటచేత ఆ సమీప దేశ్నపజల భాషాపదములను తమ తెలు(గుతో పాటు 

వాడుకొనుట కూడ సంభావ్యమె. కావుననే ఆం|ధులే యుండి, ఆం[ధరాజులచే 

పరిపాలింపబడు గడిదేశ _పజలు తమకు సరిహద్దుభూముల భాషలైన అరవము, 

కన్నడము, మరాటీభాషా పదములను తమవిగా వాడుకొనుటయు న్యాయమే. 
కనుకనే నేటికిని చిత్తూరు పాంతమువారు తెలుగుతోపాటు అరవమును ఆనంత 

పురము వారు తెనుగుతోపాటు కన్నడమును, రాయచూరు పాంతము వారు 

తెనుగుతో పొటు మహారాష్ట్రమును, బరంపురము వారు తెనుగుతోపాటు 

ఈ ధ్రమను మాటలాడ నేర్చియుండుటయు, వారి సంభాషణలో ఆయా భాషా 



16 

పదములు [పయోగించుకొనుటయు జరుగుచున్నది, కేం్యదడములో జరుగుచుండిన 

భాషా పరివర్తనము గడి (పదేశములకు త్వరగా వ్యాపించి యుండదు. 

ఆ కాలమున ప్రాక్కత పదనులు తెలుగులోనికి చొచ్చినట్రై పెక్కు తెలుగు 
పదమలు 1పాకృతములోను చొచ్చియుండును. రెండు భిన్నభాషలు పొత్తునకో 

పోరాటమునకో తారసిల్లి చిరకాలము ఏకత మెలగుట తటస్థించినపుడు పరస్పర 

శబ వినిమయము తప్పదు. ఇట్టి కార్య _వపతికార్యము (Action and Reaction} 

భాషలోనే కాక ఆచార వ్యవహారములలో తూడ కలుగుచుండును. 

శాతవాహనులు తెలుగును రాజభాషగా స్వీకరింపలేదనుటకు నిదర్శనము 

వారి శాసనములన్నియు [పాకృతములో నుండుటయే, రాజ్య పరిపాలనా వ్యవ 

హారముల౦దడై నను తెనుంగు వాడబడియున్నచో ఆది యేమా(తమేని శాసనముల 

కెక్కి యుండెడిదే. ఒకటి రెండు శతాబ్దుల పిమ్మట నేడు రాయలసీమ అని 
పిలువబడెడి భూభాగమును రేనాటిచోడులు అను పేర బరగెడి ఒక చోడవంశ 

శాఖ పరిపాలించుచుండెను. వారు వేయించిన శాసనములలో తెను(గుభాష వాడ 

బడినది. ఆస్థానభాష గూడ తెలుగే ఆయియండవలెను.. తెలుంగు ఆస్థాన 
భాష యైనను కాకున్నను వారికిని విద్వద్భాష సంస్కృతమే యైయుండును. 

ఏమనగా మొన్న మొన్నటివరకు- నేటికికూడ- సంస్కృతమే భారతదేశమున 

విద్వద్భాషగా నడుచుచున్నది. మత [గంథముల సంగతి అటుండగా ఇతర 

శాస్త్ర గంథములు పురాణేతివోస కావ్యనాటకాదులైన ఉదాత్త సాహిత్య 

మంతయు ఆ భాషలోనే నిక్షివమై యుండుటచెత విద్వాంసులు కాదలచినవారు 
ఆ భాషనే సేవింపక తప్పదు. దేశభాష రాజభాషగ, సాహిత్యభాషగ పెంవు 

చెందినను విద్వద్భాషగ సంస్కృతమును తోసిపుచ్చజాలము. ఆ కార్యము 

ఇప్పటికిని జరగలేదు. మనదేశములోవలెనే ఇంగ్లాండులో కూడ “ఛాసర్” నకు 

పూర్ణము “లాటిన్” భాష విద్వద్భాషగా, నార్మన్ -_ఫెంచిభాష రాజభాషగా, 

“ఆంగ్లో ళాగ్గన్” వజాభాషగా కొంతకాలము వ్యవహారము సాగెను. రెండు 

శతాబ్దుల కాలము (పజాభాషయైన “ఆంగ్లో శాగ్దన్” తక్కిన రెండింటి పొత్తున 
సత్తువ చకూర్చుకొని, రాజభాష తో సెనుగులాడి ఓడించి ఆ గద్దె తానెక్కె_ను. 

కాని “లాటిన్” భాషను విద్వద్భాషగానే శిరసావహించి సేవించెను. ఆంగ్లము 
(పపంచవిఖ్యాతి గడించిన తరువాత ఈ శతాబ్దిలో తానే విద్వద్భాషయు 
నయ్యెను. నార్మన్ -ఫెంచ రాజభాషగా ఉన్నప్పటి ఆంగ్లో కాగ్దన్ రచనలు మన 
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శాసేనాలలోని తెలుగువలె ఉండును. అది (పాత ఆంగ్లము. భారతీయ భాషల 

చరి|తయు అట్టి దే ! శాతవాహనుల పిమ్మట మూడు నాల్గు శతాబ్దులకు చాళుక్య 

రాజులు మధ్యాం। ధ దేశమును పరిపాలింప దొడగినది మొదలు (7 వ శతాబ్ది 

[పారంభము) శాసనములలో సంస; కక ముతోపాటు తెలుగు విరివిగ ఉపయో 

గింపబడిసట్లు వొడకట్టును.భాషా చారి తక (పాధాన్యముగల వాటిలో జయసింవా 

చల్లభుని కాలమునాటి విపష్పర్తి శాసనము మొదటిది (కీ. శ. కలికి. మజికొన్ని 
నాళ్ళకు మంగి దొగరాజు కాలమున వేయబడిన లక్ష్మీ పుర శాసనము రెండవది. 
ఆపై మజీ 80 ఎండ్తప వేయబడిన (కీ. న్ 727) అహదనకర శాసనము 

మూడవది. పైని పేర్కొన్న కాసనములను పరిశీలించి చూచినవారు ఇవి పూరిగ 
తెలుగు శాసనములు కావనియు |పాక్ళత భాషా |పభావమునకు వశమైన 

తెనుగు వాక్యములు కలిపి వాయబడిన శాసనములనియు నిర్ణయించిరి. అవి 

తెలుగు కాసనములే యైనను ఆ తెలుంగు ఇప్పుడు మనకు అర్థము కాదగిన 

తెలుగు కాదు. ఆ శాసనములు పుట్టిననాటికిని నేటికి ఎంతకాల వ్యవధాన 

మున్నదో ఆ భాషకును నేటి మన భాషకును అంత వ్యవధాన మున్నది.అహదన 
కర శాసనము పిమ్మట సుమారు 129 సంవత్సరములకు నేటి తెలుగువారికి 

ఎక్కువ భాగము బోధపడదగిన భాషలో అద్దంకి శాసనము వెలువడినది. ఇది 

చాళుక్య రాజైన గుణగ విజయాదిత్యుని కాలమునాటేిది (కీ. శ. 850 _పాంత 

మున). ఈ శాసనము పూర్వ శాసనములవలె వచనరూపమునగాక పద్యరూప 

మున నున్నది. ఆది తరువోజ. ఆ పద్యము కుద్ధదేశిచ్చందన్సు. పూర్వుకొలప్పు 

తాళ పధానములైన తెనుగు పాటలన్నియు ఛందళ్శాస్తాంనుసారముగ గణబద్ధము 

చేసినచో తరువోజ, రగడ, ద్వివద మొదలైన జాత్యువజాతి పద్యములుగ 
రూపొందును. పాట తాళానుగుణముగ నుండుట క్రై కొన్ని అతరములకు శబ్ద 

స్వరూప విరుద్ధముగ కలుగు దీర్హాదులు పాటను ఛందోగుణానుసారముగ మార్చు 

నపుడు లోపించిపోవుటతవ్ప పాటలకును తరువోజాది పద్యములకును వేరు భేద 

ముండదు. కాననములలో కానవచ్చిన మొదటి తెలుగు పద్యము ఈ అద్దంకి 
శాసన తరువోజయే ! అప్పటికి 2 శతాబ్దుల పూర్వము తప్పటడుగులు వేయ 

(పారంభించిన తెలుగుభాష 9 వ శతాబ్ది మధ్యకాలమునాటికి నిలదొక్కుకొని 

సంస్కృత [పాకృతములను జీర్ణించుకొని పుష్టి చెంది సుతం తస్థితికి వచ్చిన 

దని చెప్పవచ్చును. ఆ గుణగవిజయాబిత్యుని కాలముననే వెలసిన ఇంకొక వ పద్య 

fey 

శాసనము ధర శ్రవర శాసనము. ఆందు గుణగవిజ మోదిత్యుని గే సనాధిపతియైన 

(3) 
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పండరంగని [1పళంస కలదు. ఈ వరుసలో మూడవది గుణగవిజయాడి తని 
తమ్ముడైన యుద్ధమల్లుని బెజవాడ శాసనము. ఈ శాసనము మధ్యాక ఈ రలో 

నున్న. మొదటి అద్దంకి శాసనమువలెనే తరువాతి రెండు శాసనముల తలోేనుగల 

పద్యములు దేశీయచ్చ్భందన్సున ఉన్నవే. ఈ మూడు కాసనములును ఆాంతకు 

కొంత మనది అని చెప్పుకోదగిన తెనుంగు భాషకలవి= దైనందిన వ్యవవెద ములో 
మాతమే యపయోగవడుచు, ఆశువుగపుట్టిన పాటలు, పదాలు, గాలితో కలిసి 

పోవుచుండ, నిలుపుకొనదగిన శ క్రిలేక నిర్విజ్ఞమై వెచ్చనూర్చుచు కాలము యుచ్చు 

చుండిన తెనుగు, భాశుక్య రాజుల ఆదరముచే-అందును గుణగవిజయా దెత్యుసి 
చేయూతచే-పద్యరూపము దాల్చి ఆ నాటి తెలుగువారికి కనువిందానర్చిన 2 - 

పైని ఉదాహరించిన ఆరుళాసనములలో మొదటి మూడును ఈక వర్గ 

ముగా, రెండవ మూడును ఇంకొక వర్గముగా (గ్రహించుట లెస్స. వమన 
రెండింటికిని నడుమ సుమారు 125 సంవత్సరముల వ్యవధానముండెయు. ఆ 

వ్యవధిలో తెలు(గునకును, సంస్కృత [పాక్సతములకును జరిగిన సంఘ త్త ౯లో 

కార్య _పతికార్యవళమున చేకూరిన బలముతో తెలుంగు రాజభాషగా నాణ కొని, 

న్వతం|తస్టిత్కి వచ్చెను. 

రేనాటిచోడుల శాసనములలో కానవచ్చెడి భాష తెలుంగేయైనను ఆచి మన 

తెలు(గుగాదు మనభాషా పాచీనతను కొనియాడుకొనుటలో నిదర్శనముగా చూపు 
కొనుటకు ఆక్క_రకుదచ్చు మాటలు మ్యృాతమే అందుకలవు. ఇక చాళుకకి శాన 

నములలోని భాష.-వర్ల్ణ|కమాది వ్యత్యాసములు, లిపి భేదములు ఉన్నను. నేటి 
తెలుగునకు కూటస్థ భాషగా చెప్పుకొనదగిన సుపరిష్కృృత భాష. 

పెని పేర్కొన్న రెండ వవర్గపు శాసనములు మా|కాగణబగ్ధము లై న డేశీ 

యచ్చంది వోరీత్రులై యుండగ మళథి ఆపి ఒక నూ రేండ్డలో సంస్కృతము నందు 

వలె అక్షరగణబద్దములైన వృత్త తషులుకూడ శాసనములలో వాయలణ డొ నవి. 

సంస్కృతమునుండి తలు(గుకవులు అవలంబించిన వృత్త తములతో మ తేభ 

కార్టూల చంపకోత్సలమాలలు ముఖ్యమైనవి. వీటిలో మ త్రేభ కార్దూ లా యులు 
యథాతథముగానే తినుం/గున [వాయబడినవి. చంపకోత్సలముల పద్ధతి సాన, ప్రల 

తిక మె యైనను గణ పరిసంఖ్యానములో కొంత భేద మున్నది. శః మూర్వు 
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కన్నడములోనే తటస్థించెనట. _తెలుగువారును దానినే అనుకరించి యుందురు. 
నన్నయకు పూర్వమే ఈ సంస్కృత వృత్తములు తెనుంగు కాసనములకు 

ఎక్కెను. క్రీశ. 10 వందల [పాంతమున పుట్టిన విరియాలకామసాని శాసనము 

అను దానిలో ఈ చంపకోత్సలమాలలు కలవు. 

సన్నయకు పూర్వమే ఆంధమున మా్యతగణబద్ధములును అక్షరగణ 

బద్ధములును ఆయిన పద్యములు తెను(గున విరివిగా [వాయబడుచుండననుటకు 

పత్యక్ష ,పమాణముగ ఈ శాసనములు ఉదాహరింపబడినవి విడి విడి పదములే 

కాక ఆనాడు శాసన పద్య కవిత్యమువంటి కవిత్వములో [గంథ రచనకూడ 
సాగుచుండెనని తలంచుటకు తగిన అనుమాన [పమాణములుకూడ ఉన్నవి. అర 
వమున “యావప్పిరంగన్” అను ఒక ఛందళ్ళాస్త్రములో (ఇది నన్నయకు 
పూర్వకాలమునాటిది) ఆ (గంథక ర్ర తాను వాంధయ్య అను ఒక తెలుగు లక్షణ 

వేత్త రచించిన గ్రంథమును చూచినట్లు ఈ క్రింది వాక్యములో చెప్పుకొనెనట. 
“వాంఛియార్ సేయిదవడగు ఛందవుం” అనగా వాంఛయ్య చేసిన వడగుభాష 
యొక్క ఛందము అని ఆర్థము. వడగు అనగా తెనుగు ఆ (గంథక ర్త నాటికి 

నుగులో వాంఛయ్య ,(వాసిన ఒక ఛందో[గ్రంథమున్నట్లు ఊహించుటకు నిర్మ్నా 

ధక మైన అవకాశమున్నది. వాంఛయ్య (వాసిన ఛందో గంథము సంస్కృత 
(పాకృత పద్యములకు మాత మేకాక తెలుగు పద్యములకుకూడ లక్షణముగలది 

యగుచో ఆనాటి తెలగు [గంథములు దేశిచ్చంద ములో బాల వెలసీయుండ 

వలెను. బహుసంథ్యాకములై న లత్యములు పుట్టిన విమ్మటనే లక్షణము పుట్టుట 

సారస్వత ధర్మము. లక్షణము తచువాత లక్ష్యములెప్పుడను పుట్టవు. మణియు 

ఒకటి రెండు లక్యములు మాత్రమే యున్నపుడు వాటిని ఆధారము చేసికొ 
లక్షణ కర్త ళాస్త్రమును |వాయడు. కనుక వాంఛ మ్యునాటికి పెక్కు తెలుగు 

[గంథములు ఉండి యుండవనలను. అదీగాక పాల్కురికి సోమనాధుడు పండితా 

రాధ్య చర్నితావతారికలోొ “అనియతగతై & యతిర్వా పాసోవా” అని మతా 
గణబద్ధములై న పద్యముల గుజించి ఒక లక్షణ వాక్యమును ఉదాహరించెను, 

ఈ శాసనము లన్నియు నేను పరిశీలనము చేసినవికావు. చరిత పరి 
శోధకులు సంపాదించి, చదివి, ఆర్థనిర్ణయముచేసి (వకటించి ఆంధులకు 

అర్చింపగా ఆండరివలె నేను ఆ ఉమ్మడి సొతును కొంత ఉపయోగించుకొంటిని. అలీ 
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జాతులు మా్యతానుసంభాన గణవి 

సీతులుగాక *ఆనియతగజై” ర 

నియును, *పాసోవా యనియు 'యతిర్వా” య 

నియ( జెప్పు ఛందోవినీహితో క్రి గాన, 

[పాసమైనను యతి పై వడియైన 
దేసిగా నిలిపిన యాది |పాసనియతి 

తప్పకుండగ ద్విపదలు రచింతు 

ఆ పద్యములకు యతిగాని పాసయతిగాని చెల్లుచుండుననియు ఆదిళాస్త్రసమ్మత 

మనియు అర్ధము. అట్టి యతి చెల్లుచుండునవియే నేటి మన ఉపజాతి పద్యములు, 

సోమన ఉదహరించిన ఈ లక్షణ వాక్యము తెలు(గు క వీతగ్సమునకు సంబంధిం 

చిన యొక ఛందళ్ళాస్ర్రములోనిగై. యుండును. ఆ శాస్త్రముకూడ తెనుగున శాస్త్ర 

బద్ధము చేయదగినంత కవిత్వము వి_స్తరించియున్న కాలముననే పుట్టియుండ 

వలెను. కొగా శఛాస్త్రములకు లక్ష రవ్వలు కాదగన గంధములు పెక్కు. వెలసి 

యున్నవన్న మాట. కాబట్టి పాజ్బన్నయ యుగములో తెనగున పామరభాషలో 

[ప్రజలు పాడుకొను పదములు, పాటలు మ్మాతమేకాక ఛందోబద్దములై న దేశీయ 
పద్యములును సాంస్కృతిక పద్యములును విరివిగ నుండెననియు వద్యమయము 
లైన (గంథములును కోన్ని రచింపబడి యుండుననియు ఆ (గంథముల ననుస 

రించి లక్షణ (గంథములు పుట్టియుండుననియు నిర్ధావణ చేయుట సహేతుకమే 

కాని నిరాధారము కాదు. భాషకు ఈ మహోపకారమంతయు చాళుక్య రాజుల 

సేవవలన కలిగినది. అంతకుపూర్యము మార్షకవిత్వ మనిపించుకొనెడి 

సంస్కృత | పాక్ళత (గంథములను చదువుకొనుచుండిన ఆం| ధులు, చాళుక్య 

రాజులు పుట్టించిన దేశీయ కవితలను చదువుకొని ఆనందింప దొడగిరి. 

శాతవాహనులకును చాశుక్యులకును మధ్యుకాలములో మనదేశ మును 

"చాలమంది ఆంధేతర రాజులు పరిపాలించిరి. వారిలో పశ్చిమ చాళుక్యులు 
ముఖ్యులు. తూర్పు చాశుక్యులును వారిదా మాదులే నిజమునకు వీరును ఆంధ్రేత 

రులే అయినను ఆం(ధభూమిని తమ స్వదేశముగ నభిమానించి ఆం ధభాషను 

రాజభాషగ మాతృభాషగ కూడ మన్నించి ఆం|ధమునకు, ఆంధ [పజలకు 

మహోపకారముచేసిరి. పశ్చిమ చాళుక్కుల కాలములో కన్నడము రాజభాప 



లి! 

అయ్యెను దేశ భాషా భి మానముగల సంస్కృత విద్వాంనులుకూడ రాజాదరము 

కొజకో, (గంథరచన కతూహలముచేతనో, ఆ కన్నడమునే అభ్యసించి కన్నడ 
పండితు లైరి. ఆనాడు ఆంధ కన్నడములకు చెప్పుకోదగినంత ఎడము లేదు. 

ఆ రెంటిలో ఒక భాషలో (ప్రవేశమున్నవారు రెండవదానిని నులువుగా అభ్యా 
సము చేయగలిగి యుండిరి. అయినను ఆం్రధముకంటె కన్నడమే ఒకటి 

రెండు శతాబ్దులకు పూర్వము సాహిత్యభాషగా పరిణతి చెందియుండుటచేత 
సోదరభాషయెశ దానిని ఆం ధులు పఠింపసాగిరి. 

ఆంగ్లేయులు కూడ తమన్వభాపయైన “ఆంగ్లో శాగ్దన్ ” ఆంగ్రభాషగ 

స్థిరరూపము, తాల్చక ముందు సాహిత్యభాషగ | ఫెంచిభాషను అభ్యసించు 

చుండెడివారు ఆదికాలమునాటి ఆంగ్ల [గంథములు కొన్ని _ఫెంచి [గంథములకు 

అనువాదములును అనుకరణములును అగుట తటస్థించెను. అన్యభాషా పరిచ 

యము వలన స్వభాషకు శబ్దజాలములోనేగాక కవుల మనోభావ సంపదలోకూడ 

ఉన్నతి కలుగునప్పుడు దాని నరికట్టుటకు భాషాభ్యుదయము కోరెడి విద్యాంసు 

లెవ్యరును తల పెట్టరు, కావున వివెకవంతులైన [పాచీనార్యధులు సంస్కృత 

(పాకృతములనే కాక కన్నడమును కూడ అలవరచుకొని బహుభాషా పాండి 

త్యము సంపాదించుకొని యుందురు. పంపడు, రన్నడు మొవలమిన వేగెనాటి 

కవులు కన్నడభాషలో [గంథములు వాయుటకు అది ఒక కారణము. ఆ కాల 

మున తెను(గుభాషకు మిక్కిలి పుష్టి చేకూర్చిన భాషలలో సంస్కృతము మొద 
టిది. తత్సమ తద్భవ రూపమున సంస్కృత పదజాలము తెలు(గున (వవేకించి 

దేశ్య పదములతోపాటు తెనుగుదనమును తాల్చి ఆం[ధభాషయు సంస్కృృతభాష 

వల ఉద్గింథరచనకు ఉచితమైన _(దవ్యముగా ఫలింపజేసెను. ఒక్క ళబ్బజాలము 

లోనే కాదు, (పజల మనోభావ పరంపరలో కూడ సంస్కృత భాష కలిగించిన 

పెంపు ఎంతో యున్నది. చిరకాల సముపొర్డిత మైన భారతీయ విజ్ఞానమునకు 

నిధానమైన సంస్కృతభాష నభ్యసించుటచేతనే ఒక్క తెలుగువారే కాక ఇతర 

[పాంతీయ (పజలును అధిభౌతిక, ఆధ్యాత్మిక ళాస్త్ర ధర్మములను, మర్మము౨ను 

గహీంచి త త్తద్భావానుగుణమైన ఆలోచనలతో, మనోమయ, విజ్ఞానమయ, 

ఆనందమయకోశములను వికసింవజేసికొ నిరి. అన్నమయ [పాణమమ కోశము 

లను అతిక్రమించి మానవుని ఆలోచన మనోమయకోశమును (పవెశించినప్యుడే 

పశుత్వము నశించి బుద్ధిజీవి యగుట తటస్థించును. ఆపై విజ్ఞానమయ, ఆనంద 
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మయకోశములు వికసించుటయే సంస్కతిగల మానవృడగుటి, అట్టి సంస్కార 

మును భారతీయు లెల్లరకు |పసౌదించిన భాషగనుకనే సంస్కృతము భరత 
ఖండమునందలి ఎల్లభాపలకు త ద్రిభాష ఆయెను, సంస్క తము నుండియే 

ఎల్ల భాషలు పుట్టినవి అనెడి పూర్వభాషావే_త్తల అభ్మిపాయము తప్పైనను ఆ 

భాషల కన్నిటికి ఆత్యు తమ సంస్కృతిమయమైన భావపరంపరను |పసౌదిం 

చిన తల్టీభాష యనుట ఒప్పే యగును ఒక ఉదాహరణము చూడుడు : మానవ 
శరీరములో బహిరంతరావయవములగు ముక్కు, చెవి, కాలు, చేయి, పొట్ట, 

వీపు, కందనగాయ మొదలై న అచ్చతెనుంగుపదములు సంస్కృృతపదముల ఆవ 

శ్యకము లేకయే గంథములయందును వ్యవహారము నందును వాడుకొనవచ్చును. 

సంస్కృత మెరుగని |ప్రాబీనాం[భులు వాటినే వాడుకొనికి. అట్టే తోలు, నల్ల, 

ఎరచి, ఎముక, మూలగ అదే దేశ్యపదములు వరుసగ రకము మాంసము, 

అస్థి, మజ్జ అనెడి తత్సమ పదముల ఆవశ్యకము లేకుండగనే తెలుంగు వారి 
వ్యవహారమున చెల్లుచుండదగును. కాని వాటికి పర్యాయపదములైన తత్సమము 

లను గూడ స్వీకరించుటచేత తెలు(గు శబ్దజాలము ఒకటికి రెండు రెట్టయ్యెను. 

దానిని స్వీకరించి భాషను పెంపొందించుకొనుటకు మన పూర్వులు వెనుదీయ 

లేదు. అదీగాక పైన చెప్పిన పదములన్ని యు మూర్త పదార్థములకు సంబం 

ధించినవి. ఏజాతిలోనై నను ఏ విధమైన నాగరికతయు లేని (పా క్ర్షనమానవులు 

సైతము ,_పకృతిలో దృశ్యమానమగు మూర్త పదార్థములకు తమ తమ బుద్దికి 

తగినట్లు శబ్దములు కల్పించుకొనుటకు స మర్ధులయ్యేఉందురు. అట్టకానిచో వారి 

నిత్మజీవితమే సాగదు. అమూర్త పదార్థములకు శబ్దములు కల్పించుట వారికి 

టమైన కారము. తెలుగులో బుద్ది, చిత్తము అహంకారము, ఆత్మ 

మొదలైన 
నవా ఉట లున్న బె 

ఆ 

అమూర్త పదార్టములకు ఆనాడుగాన్ని నేడుగాన్ని దేశీయ పదము 

నెరుగను. అటి పదములును వాటెకి ఆనుషంగికములై న ఆలోచన 

లును సంస్కృతమునుండియే మనకు సం్యకమించి ఆంధభాషను సుసంపన్న 

మైన భాషలలో ఒకటిగా తీర్చిదిర్చగలిగెను. కావున సంస్కృతము తెలుగును 

అణవివేసి తానే రాజ్యమేలుకొనజొచ్చెనసి వాపోవుట తగనిపని. ఆయితే తత్సమ 

తద్భవ, దేశములలో ఎది ఎక్కడ (పయోగించి వాక్యమునకు, శలికి నన్నె 

చేకూర్చవలెనో తెలియక _ తెలుగుమాటలతో _ పొత్తుకలియని ఆపసిద్ధ, 

నైఘంటిక, సంస్కృత పద|పయోగముతో తెలుంగు రచనలు చేయువారు 
తెలుంగు భాషకేగాక తెలుంగు [(పజలకును అఆపచారము చేసినవారే అగుదురు. 

2h 



లలి 

మన పూర్వకవులలో ఏ ఒకరిద్దరో తప్ప అట్టి దుష్కార్యమును చేసిన 
కవులు లేరు. 

తెలుగు [దావిడ భాషా వర్గములోనిదే యని చరమ సిద్ధాంతము చేయబడి 

నది ఇది సంస్కృతభవ మనెడివాదము శాన్త్రీయముగ నిలువదు. ఆర్యభాషా 
స్వభావమునకు భిన్నములును, |దావిడభాషా కుటుంబమునకు సాధారణములును 

అయిన లక్షణములు మనభాషలో చాల కలవు. పుట్టుకను గూర్చి ఇది చావిడ 

భాషయే ఆని అంగీకరింపక తప్పదు. పోషణలో మ్యాతము తెలుగునకు 
సంస్క్భతోపకారమే ఎక్కువ కలిగినది. మనభాష సర్యసంపన్నమగుట 

సంస్కృత శిక్షలో పెరుగుటవలననే ! సహజముగ ద్రావిడ లక్ష ములనుబట్టి 

సరళమును, సుకుమారమును అయిన తెలుగువాణి కాలక్రమమున సంస్కృత 

చేవవలన గాంభీర్య పటుత్వముల నలవరచుకొని, తల్లికిని ఆక్క సెల్లెండకును 

లేని [కొత్త సొగనుదనమును శై సేసికొన్నది. పరస్పరభిన్నములై న ఆర్య 
(దావిడభాషలై న రెంటిని ఒక్క_చో సమ్మెళన మొనర్చి సమరసభావము సాధించి 

నది గనుకనే ఆంధ్రము ఆ రెంటికిని లేని గుణాతిశయమున విలసిల్లుచున్నది. 

కాకున్న “దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స" అగుట ఎట్టు 1 

న్నీ 

శీ 

భాష అనునది శబ్రమ యము గనుకను, ఆశ బ్దమును ముందు [గహించు 

నది (శ వణేందియముగనుకను చెవికి ఇంపుగానుండు భాషను మానవుడు ఆరాధిం 

చుట సహజము. సంస్కృృతభాషలో గాం ఫీర్య మాధుర్యములతో పాటు పారు 

ష్యము కూడ కొంత ఉన్నది. 'దావిడ కుటుంబములోనుండి బయలుదేరిన 

తెలు(గు, సంస్కృతముతో అధికముగ చెలిమిచేసినను, అందలి పారుష్యము తన 

కంటకుండ, గాంభీర్య మాధుర్యములను మ్మాతమే జీర్ణము చేసికొని తన సహజ 
సౌకుమార్యమునకు వన్నె సపెట్టుకొన్నడి. మేలిపువ్వులను ఏర్చి కూర్చెడి నేర్చు 

గల మాలకరి గూర్చిన దండవంటిది తెలు(గు. సంస్కృతముతో ఇట్టు శీర నీర 

న్యాయముగ కలిసిపోవు నేర్చు మరి ఏ ఇతర భారతీయభాషలకును కుదిరియుం 

డదు. ఇతర కీటకములకు సారూప్యము నిచ్చు |భమరము వంటిది తెలుగు: 
సంస్కృత పాక్ళత శబ్బములలో ఏవి తమ మెత్తని మాటలతో పోహళించుటకు 

పనికివచ్చునో వాటినే ఏర్చుకొన్హి అవసరమైన సంస్కారములు చేసి తనలో 
కలిపి వేసికొన్నది. కనుకనే తెలుగుక వీశ్యరుడు శుద్ధ సంస్కృత సమాసక ల్పనము 

చేసినను, అది తెలుగుసమాన మంత మెత్తగ చెవికి వినిపించును. 
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“మేలి పసిండిగాజుల సమేళవు పచ్చల కీల డెంపు డా కేలు” 

అన్న తెలుగుసమాసము ఎంత మృదువుగా నున్నదో — 

“జలధివిలోలవీచి విలసత్క లకాంచి సమంచితావనీ 
తలవహనక్షమంబు....” అన్న సంస్కృతసమాసము గూడ అంత 

మృదువుగానే యున్నది. మరి సంస్కృత పదములను తెలు(గు పదములను 

జోడించుటలో ఆంధకవి చూపెడినేరు ఇంతకంటెను ఎక్కు వగ నుండును. 

“*ఈసున బుట్టి డెందమున హెచ్చిన కోకదవానలంబుచే 

గానసిలి యేడ్చె పాణవిభు కచైదుటన్ లలితాంగి పంకజ 

శ్రిసఖమైన మోముపము చేలచెజంగిడి . 

శః పద్యములో తెలుగు(పదములు సంస్కృతపదములు భేదము తెలియ 

రాకుండ ఒండొంటిని బెరసి గానకళలోని రాగమువలె శవణసుభగమైన ఒక 

ఆంధ లిని ఆలపించినవి. తెలు(గుకవుల సంస్కృతసమాసములు సంస్కృత 

భాషలో సంస్కృృతకవులు గూర్చిన సమాసముల కంటె ఎక్కువ సరళముగ 

మధురముగ ఉండుననుట నిస్సందేహము. తె తెలుగులో చేరిన సంస్మత మునకు 

పుట్టినింటలేని ఆ సౌలభ్యము తెలు6గు పలుకుబడియొక్క_ సాహచర్యముతో 

లభించెనని చెవుబయు నిస్సందేహమే ? ఈ సంస్కతాంయ్యధ సమన్వయము 

కాలక్రమమున మూడునాలుగు శతాబ్దుల పరి శ్రమవల్ల జరిగినదిగాని హఠాత్తుగా 

రెండు భాషలయొక్క_ మొదటి సమా వెళముననే జరుగలేదు. ఈ భాషా సామ 

రస్యము ఆర్య దావిడ సామరన్యములో ఒక భాగము. అది మన నడవడిలో 

ఆచార వ్యవహార ములలో సభ్యతలో విశద మగుచుండును. ఇంత చక్క-ని 

సొత్తు ఏ ఇతర రాష్ట్రములందును కుదరలేదని చెప్పుట అతిశయోక్తి కాదు. 

ఆర్యులైన బొ తృరాహులకును. [దావిడులై న దాక్షిణాత్యులకున్తు మధ్యగానున్న 

భూభాగము ఆదికాలమునుండియు మనకు ఉనికిపట్టగుటచే ఆ రెండు జాతుల 

సం[పదాయములను చేపట్టి పదను చెడకుండ పాకము చేసి ఆం|ధత్వ మనె 

అమృతమును చేసితిమేమో అనిపించును. అందుచేత గంగా యమునల మధ్య 

(ప్రదేశమైన ఆర్యావర్తము వైదికవిజ్ఞానమునకు పీఠమైన పవ్శితక్షేతముగ పరి 
గణింపబడినట్టు ఆర్య దావిడ విజ్ఞాన సం|పదాయ సమన్వయమునకు ఆంధ 

భూమి కూ డలియైనది. బాహుళ్ళముమీద చూచినచో జౌ త్రరాహుల్కు పూర్య్ణయుగ 



లం. 

మల మాట ఎట్టున్నను చార్మితకయుగమునుండి మతములో భక్తి పరాయణు 
లనియు, దాక్షిణాత్యులు కర్మ పరాయణులనియు సూలము.గ నిర్ధశించవచ్చును. 

కొన్ని కులములలోగాని, కొన్ని వంశములలోగాని, కొందరు వ్య క్తులలోగాని 

శ సిద్ధాంతమునకు అపవాదములుండినను ఇది సాధారణసత్యముగ అంగీకరింప 

వలెను. ఇక ఆంధులసంగతి. మనము ఏకాంతభ కులము కాము. వాలాయముగ 

కర్మనిష్టులముకాము. శుద్ధ జ్ఞానమార్గ మవలంబించినవారముగాము. యథోచిత 

మైనభ క్రియు యథావకాశ కర్మయు యథాళ కిజానమును కలిగి ఒక విధమైన 

ఆతాత్వికదృష్టితో జీవితమును గడుపుచు త్యాగభోగములను సమముగా కొనియాడే 

ఒక చిత్తధగ్మము మన మవలంబించితిమి. ఆ తాత్వికద్భష్టితో పాటు మనకు 

ఆత్మీయ యోగ శే మములపట్టను ఉదాసీనత వహించుట ఆలవామైనది. చరితము 

(6౦౧౮౮౦౪) మంచిదై నచో ఐహికాముష్మిక [పావి నుకరమగుననెడి భావము 

మనలో నిరూఢమైనది [పజలలో ఇట్టి తాత్వికదృ్భష్టి ఏర్పడుటకుగల ముఖ్య 

కారణము మన దేశము చిరకాలము బౌద్ధమత (పచారప్రబోధకేతముగ వర్ధిల్లు 
టమయే అని నా యూహ. కావున భాషలోగాని మతమలోగాని ఆదారములలోగాని 

మనము నమన్వయదృష్షి కలవానమగుట ఒక విశేషము. దీనివలన కొంత 

మేలును కొంత కీడును అనుభవించితిమి. ఆది వేరు విషయము. ఇట్టి పవ్మిత 

షే తమున పూర్వోదాహృతములై న ఆ భాషా సభ్యతలు రూపముదాల్చిన మొదటి 

ఆంధ (గంథము నన్నయభట్టు రచించిన భారతము. నన్నయభట్టు ఆదికవి 

కాకపోయినను ఆయన భారతము మా తము ఆదికావ్యముగ అంగీకరింపబడి 

నది. నన్నయకు పూర్వమే తెనుగున కొన్ని ఉద్గగింథములు వెలసెనని కొందరు 

చెప్పుదురుగానీ అవి లభింపనపుడు లభ్యమైన భారశమునే పథమ |గంథముగ 
అంగీక రించుటలో పాప మేమియులేదు. నన్నెచోడుని కుమార సంభవము నన్నయకు 

పూర్వకాలముననే పుట్టినది అనెడి శ్రీ మానపల్లి రామకృష్ణ కవిగారి (పకిపాదన 

పెక్కురుచేసిన చార్మితక పరిశోధనల ఫలితముగ నిలువలేదు. మరి సర్వ 
దేవుడను ఒక కవి (క్రీ. శ. 10వ శతాబ్దములో ఆదిపురాణమనెడి ఒక జైన 

(గంథమును (వాసినట్లును ఆ [గంథము నష్టమైపోయినట్లును అందలి పద్యము 

లలో మూడు మా|తము లభించినట్టును మరికొందరు చెప్పుదురు. అనగా భారత 

మునకు పూర్వమే ఉద్గ9ంథ రచన తెలుగులో జరిగినదని భావన. మరి ఆ 

నాటికి మన దేశమున జైనమతము కన్నడ దేశమునందువలెనే జనాదరప్యాతమై 

(4) 
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వ్యా ఫ్ చెందియుండెననియు ఆ సర్యదేవుడను ఆ కన్నడకవి తెనుగున కూడ 

ఆదిపురాణము పేర ఒక మహాగ ౦థమును రచించెననియు, ఆందుబే భారతము 

మొదటి [గంథము కాదనియు కొందరు చెప్పుదురు. $0 వ శతాబ్దిలో సర్వ 

దేవుడను ఒక కన్నడ కవి నన్నయకు పూర్వకాలమున ఉన్నమాట నిజమే. 

తెలుగున నశించిపోయినదని చెప్పెడి ఆ ఆదిపురాణమును రచించినవాడు ఆ 

నర్వదేవుడే అని చెప్పుటకు తగిన ఆధారములు లేవు. సర్యదేవనామధే యులు 

వివిధకాలములలో పెక్కు రుండవచ్చును. పురాణక ర్హయెన సర్యదేవుడు కాక 
నన్నయకు తరువాతి కాలములో ఇంకొకడు ఉండకూడదా? అను _పశ్నకు 

నిర్తుత్తరమైన సమాధానము చెప్పుట కష్టము. అదియునుగాక జైనమతము 
వ్యా ఫిలోనున్న కాలముననే ఆది రచింవబడినదనుబయు, యు కి సహముకాదు, 

అమ్లే యగునేని తిరుపతి వేంకటకవులు నిన్న మొన్న రచించిన బుద్ధ చరిత 
బౌద్దమతము [పచురముగనున్న కాలమున పుట్టలేదుగదా! మరి తిరుపతి వెంకట 

కవులు బె బౌద్దులును కారుగదా ! కావున జై నమతాభిమానముగల ఒక సర్వుదేవుడు 

నన్నయకు తరువాత ఏ శతాబ్దిళోనై నను ఆ పురాణము (వాసి యుండవచ్చును. 

ఆదియునుగాక ఆ [గంథము 10వ శతాబ్దిలో పుట్టియున్న చో ఆందలి భాషా 

శైలి ఆ శతాబ్దిలో పుట్టిన శాసనములభాషమ పోలియుండవలెను. కాని లక్షణ 

దీపికలో ఉదాహరింపబడినవి అని చెప్పెడి ఆ వద్యములశై లి ఆంధ (ప్రబంధ 

ముల శైలిని పోలియున్నది. ఒక పద్యము చూడుడు : 

మ॥ సరసీజాత వియోగకారి పురయోషా వక రహృద్యాతిసుం 

దర కాంతిన్ దరిగించుబో యని మడిం దర్శించి దోషాకరున్ 

పుర ముద్దండ కరంబులెత్తి చరవన్ పొ త్రైనయట్టొప్తు ను 
దుర సౌధ్యాగ నిబద్ధ కేతువు మహాందోలావిరామంబుగన్. 

రః పద్యము యొక్క. తొత్చర్యమిది ॥ 

పద్మములకు విరోధియైన చం్యదుడు సుందరముఖులైన ఆ పురన్ర్రీల 
ముఖకాంతిని హరించునేమో ? అని యూహించి ఆ పురము, దీర ములె న తన 

భుజదండములె తి చం|దుని కొట్టబోయినట్టుగా ఆ పుర సౌధా గములయందు 

కట్టబడిన కేతువు (గాలిలో) అడుచున్నది. 
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ఇటువంటి అర్థ ముగల శ్లోకము శ్రీహర్షనై షధమున కలదు. దానిసి 

శ్రీనాథుడు ఈ (క్రింది విధముగ తెనింగించెను. 

శ్రా! వేదాభ్యాస పవిత పూతరస నావిర్బూత భూరి స్ప సవా 

సాది బహ్మమ భౌఘవిఘ్నిత నవ స్వర్ణ కియా కేశిచే 

ఆదిన్ గాధితనూజుచే సగము చేయంబడ్డ మిన్నేరు [ప్రా 

సాద స్వచ్చడుకూల కైతవమునన్ చాలంగ నొప్పున్ పురిన్* 

ఈ పద్యమున కూడ ఆదిపురాణపద్యమునందు వలెనే [పానాద్యాగ 
కేతువు గాలివశమున చలించుట ఉృత్పేక్షింపబడినది. ఇట్టి ఉల్పేక్షలు (పబండ 

శైలికి సహజములు, ఆ గంథములు ఊఉ! తేషా తిశయోక్తులతోనే నిండి యుం 

డును. పురాణములు సాధ్యమైనంతవరకు ఆ వర్ణనలు చేయవు. వాటి శై లికూడ 

నిర్మల శరత్కాల నదీజలముల వలె [పనన్నముగ (వవహించుచుండును, కావున 

లక్ష్షణదీపికలో నుదాహారింపబడిన వై పద్యము (పబంధకాల క విత్యచ్చాయలు 

గలదని నా యుడ్దెళము. (వబంధయుగమున పుట్టిన పురాణములు కూడ [పబంధ 

శైలిలోనే యుండును. దానికి యుగశెలి అని పేరు. కావచ్చు ; కాకపోవచ్చు. 

ఆదియునుగాక నెను పైని చెప్పినట్టు మన భాషాసభ్యతల సమన్వయ దృష్టి 

భారతమున (పతిఫలించి నట్లు ఆ సర్వదేవుని ఆదిపురాణమున |వతిఫలింపదు. 

ఒకవేళ భాష సంస్కృృతాం[ధ సమన్వయరూపము కలదియే యైనను ఆ పురా 

తోతివృ_తము మాగతము ఆం! [ధసంస్క గై కిని వ్య కము చేయునది గాదు. ఇంతకు 

ఈ ఆదిపురాణము మాట ఎట్టున్నను నన్నయకు పూర్ణమే తెలుగున 

సుపరిష్క్ఫుతమైన భాషలో పద్యరచన విరివిగ సాగినదనియు, ఆట్టిపద్యములు 
రచించిన కవులు పెక్క_ం|డు కలరనియు, వారిలో కొందరు భారతమువంటివి 

కాకపోయినను, ఏవో కొన్నిగంథములు రచించియుందు రనియు ఎల్లరు అంగీ 

కరింపదగిన విషయము. కావున నన్నయ ఆదికవి కాకపోయినను భారతము 

మాత్రము ఆది(గంథ మని ఇప్పటికి ఆంగీకరింపక తప్పదు. నన్నయకు 

పూర్ణము ఆం(ధవాజ్మయ నాటక ।పదర్శనమునకు అనువై న సన్నాహమంతయు 

జరిగినది. రంగము ఆలంకృతము చేయబడెను. పసావనము జరిగెను. హన 
నాంతమున పాాత్మపవేశ నూచనయు చేయబడెను. భారతరూవమున నన్నయ 

నూ(తధారు: నివే ఆ పాత । (ప్రవేశ పెట్టబడెను. భారతరచనా పేరణ యశస్సు 
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రాజరాజనరేం[దునకు దక్కినది. మార్గక వితను సేవించుచుండిన్ ఆంధులకు 

తెను(గుకవితను పుట్టించి రుచి చూపిన యశము ఆతడు పుట్టిన చాళుక రరాజ 

వంశమునకు దక్కెను, చార్మితకనిర్ణయము చేయుటకు నన్నెచోడుడు తన 
కుమార సంభవములో (వాసిన ఈ | కిందిపద్యము (ప్రబల సాక్ష్యము. 

కం॥ మును మార్గక విత లోకం 

బున వెలయగ దేశికవిత పుట్టించి తెనుం 

గున నిలిపి రం్యధవిషయం 

బున జన చాళుక్యరాజు మొదలుగ పలువుర్ 

మాధకవిత - దెశికవిత 
మార్గ = దేశి. అను పదములు రెండును సాహిత్యపరముగ ఏ అలం 

కార్యగంథమందును వాడబడినట్టు కానరాదు. ఒకవేళ ఎందేని వాడబిడెనే మో 

నే నెరుగను. కాని, ఇవీ గానకళాపరముగ సంగీతదర్పణమునందును, నాట్య 

పరముగ దశరూపకమునందును కలవు. సంగీతదర్పణమున మార్గ దేశివిభాగము 

నకు సంబంధించిన ఈ కింది లక్షణవాక్యములుకల శ్లోకములను పీరేశ లింగము 

గారు ఎత్తి చూపిరి. 

A మార్గ దేశి విభాగేన 

సంగీతం ద్వివిధం మతం 

(దుహిణే నయచుద్దిష్టం 

యదు కం భరతేన చ, 

తన్మార్లో హ్ యయారీత్య 

యత్స్యాల్లోకానురంజనం 

దేశ దేశేషు సంగీతం 

తద్దేశీత్యభిధీయతే. 

(టహ్మ చేత ఉద్దేశింపబడి భరతునిబే చెప్పబడినది మార్గసంగీతము. ఆయా (పదే 
శములయండు ఆయా (పజల అనుర ౦జనార్థమై ఒకొ్కాక్క్ల (పదేశమున 

ఒకొ్క్కాక్కరీతిగ ఉండునది దేశిసంగీతము = అని పై కోకమునకు తాత్పర్యము. 
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అనగా నియమబద్ధమును లత్షణయుక్తమును శాస్త్రసమ్మ తమను ఐన సంగీతము 
మార్గము. ఈ లక్షణమే సంగీతరత్నాకరమునను గలదు. 

“దేశే దేశే జనానాం యద్ 

రుచ్యా హృదయరంజకం 

గీతం చ వాదనం నృత్తం 

తద్దశీత్యభిధీ య తే” 

అట్టి నియమముగాని, లక్షణమ.గాని లేక ళాస్త్రములకెక్కక సామాన్య (ప్రజా 

రంజనార్థమై పాడిడి చిలరపాటలు, పదములు, కీర్తనలు మొదలెనవి దేశీ సంగీ 
తము. ఈ రెండు జాతులకును సమానధర్మము గానము. లక్షణబద్ధమైన కాస్తా9ను 
సారముగ పాడెడి సంగీతములో ఆనందదాయకమైన ఏ కళాంశము కలదో 

కాస్త్రబద్ధము కానట్టి సంగీతములోను ఆనందదాయకమైన అట్టి కళాంశమె 
కలదు. అదియే గానమనగ. ఐనను మార్గసంగీతములో గానగర్భితమైన ఆ 

గేయము లక్షణయు కొమెన ఒక రాగమునకు ఒక తాళమునకు అనుబంధింప 

బడియుండును. ఆ గేయమును ఆ రాగలక్షణము చెడకుండ స్యర(పధానముగ 

పాడుదురు. అట్టి సంగీతమునకు శాస్త్ర నిబద్ధత వలన “మార్గ అను పేరు 
ఏర్పడెను. ఆ గేయమును పాడు గాయకుడు ఆ రాగ లక్షణమును ఆ స్వర 
(గ్రామమును ఆ తాళగతులను శాస్త్రము చదివి తెలిసికొని శాస్త్ర విరోధము 
లేకుండ పాడును. మరి దేశి సంగీతమున కూడ ఏదో ఒక రాగము ఏదో ఒక 

తాళము ఉండితీరును. రాగతాళములు లేనిది సంగీతమే కాదుగదా! కాని ఆ 
రాగముయొక్క- యు, ఆ తాళశముయొక్యు యు లక్షణమును దేశి పాట పాడువాడు 

ఎరుగడు. కాకపోయినను (పజలు పాడుకొనెడి కొన్ని పాటలలో ఏది యే 

రాగమో వివరించిచెప్పుట సంగీత కాస్త్రజ్ఞునకును సాధ్యముకాదు. కొన్ని పాట 

లలో రాగసాంకర్యము కలుగుచుండును. కొన్నింటిది శాస్త్రమునకెక్కని ఏదో 
యొక రాగమై ఉండును, త్యాగరాజు కీర్తన, సంగీత శాస్త్రము తెలిసినవాడు 

లక్షణ విరోధము లేకుండ ఉద్దిష రాగతాళ పూర్వకముగ పాడి గాన కళాభిజ్ఞు 

లను మెప్పించగలడు. ఆతని గానములో లక్షణ విరోధమే యున్నచో గాన 

కళాభిజ్ఞాలు నిరసింతురు. మరి శాస్త్ర పరిజ్ఞానము లేని సామాన్యుడొకడు ఏదేని 
జానపద గేయమునో శృంగార పదమునో భజనకీ ర్తననో పాడునపుడు తాళము 

తప్పినను రాగ సాంకర్యము కలిగినను |ప్రజాసామాన్యము దానిని గుర్తింప 
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లేదు గనుక గుర్రింపక పాట యందలి అర్థము నకు పాటగాని గాత మాధుర్యము 

నకును మగ్ల్గులె ఆనందింతురు. ఈ పాటలు ఒక జాతిలోనే ఒక భాషలోనే 

ఒకొ_క్కు_ సీమకు ఒకొక్క రకముగ _ అసంఖ్యాకములు రా పాడబడు 

చుండును. వీటినన్నిటిని క్రోడీకరించి లక్షణములు కల్పించి శాస్త్రబద్ధము 

చేయుట పొసగదు. కామచార [ప్రవర్తనమే వాటి లక్షణము. లతణబద్ధము 

చేసితిమా ! అవి మార్గ కక్ష్యుకే చెందును. 

శ్లో కామచార (ప్రవ ర్తిత్వం' 

దేశి రాగన్య లక్షణం 

నియమే సతి చేత్త|త 

మార్గత్వ మనులకీతం. 

(సంగీత రత్నాకరం) 

పెళ్ళిళ్ళలో స్రీలు అప్పగింతల పాట పాడునపుడు శ్యామ శంకరాభరణ రాగ 

ముల సాంకర్యము కలుగుచుండును. ఇది లక్షణ విరుద్ధము. ఐనను ఆ పాట 

ఆలకించునప్పటికి 'పెండ్రివారు ఆబాలవృద్ధము హృదయము [ద ఏకరించి 

ఈషద్విషాదశబలితమెన ఆనందమును పొందుదురు. ఆ పాట కలిగించిన 

అనురంజన ఫలమే ఈ ఆనందము. ఆ పాట పాడిన ముత్రెదువులు ఆ రాగ 

మెరుగరు. ఆ తాళ మెరుగరు. అక రామదాను కీర్తనలు పాడుచు రామభజన 
చేసిన భక్తులు ఆ కీర్తనల రాగతాళ జ్ఞానము లేకయే పాడుచు భజన చేయుచు 

(పజలను భ క్రిపరవశులను చేయుదురు. 

పాట := సీతమ్మకు చేయి సీ చింతాకూ పతకము రామచం|దా ! 

ఆ పతకామునకు బర్లే పదివేలా వరాహాలు రామచం(దా! 

ఈ పాట యదుకుల కాంభోజి ం*గమున పాడుచున్నామనిగాని, దాని లక్షణ 

మిదియని గాని ఆ భజనపరు లెకుగరు. ఎరుగనక్కరను లేదు. ఆ పాట వినుట 

వలన _వజానురంజనము కలుగటయే వారి భజనకు ఫలము. 

మరి సంగీత రత్నాకరమునందలి ఈ (కింది శ్లోకములు ఈ ఆర్థమునే 
చెప్పుచున్నవి := 

EU దేశే దేశే జనానాం యదుచ్యా హృదయ రంజకమ్ 

గీతం చ వాదోనం నృ త్తం తదెశీత్య భిధీయతే. 
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యేషాం శ్రుతి స్వర గామ 

జాత్యాది నియమేన హి 

నానాదేశ గతిచ్చాయా 

దేశరాగాస్తు తే మతాః 

కామచార [పవ _ర్డిత్యం 

దేశిరాగస్య లక్షణం 

నియమేసతి చేత త 

మార్గత్య మనులక్షీతం. 

వివిధ దేశప్రజల ఆభిరుచియ హృదయ రంజనమును మాృాతమే లక్షణముగా 
కలిగిన పాట, నృత్యము మొదలగునవియే దేశినామ వ్యపదిష్టములని తెలియు 
చున్నది. కావున తెలుగులో త్యాగరాజ కృతులకున్కు జానపదగేయములకును 
ఉన్న భేదమే మార్గ, దేశి సంగీత విభాగములకు గల భేదము. మరి ఈ భేదమే 
చశరూపకమున నృత్య, నృ త్తపరముగ చెప్పబడినది. 

రో ఆద్యం భావ్మాశయం నృత్యం ; నత్తం తాలలయా[శితం, 

ఆద్యం పదార్థాభినయో మార్గో; దేశి తథా౬పరం, 

నృత్య, నృ త్తములలో నృత్యము భావము నాశ్రయించి యుండును. 

అది గేయములోని పదములయొక ,. ఆర్థాభినయ పూర్వకము. అది మార్గమని 

పంచుకొనును. రెండవది తాళమును, లయను మాతమే ఆశ్రయించి యుండును. 

అది నృత్తము, అది దేశి యని పించుకొనును. నృత్త, నృత్య, నాట్యములకుగల 

భేదమును, గాత విక్షేప విద్యా పరిణతిలో ఈ మూడింటికి గల స్థానమును, 

నా (గంథములలో ఒకటి రెండుచోట్ల విశ దీకరించితిని. ఆ వివరణమే ఇయ్యడ 

పునరుద్దాటించుచున్నాను. న్మత్తము, నృత్యము, నాట్యము అనెడి మూడు పద 

ములను లోకము సాధారణముగ సమానార్థకములుగానే వాడుచుండును. అది 
పొరబాటు. ఈ మూడును పర్యాయపదనులు కావు. అని నిరూపించెడి ఆర్థముల 

యందు, సామ్యముకంటె భేదభావమే ఎక్కువ కలదు. వీటిలో నృ తము 
తక్కిన రెండింటికందె ముందు పుట్టినది. తరువాత నృత్య నాట్యములు 

వెలసినవి. 

శరీరావయవ విక్షేపషమును లయాన్వితము చేయ నెంచిన [ప్రాక్తన మాన 

వుడు మొట్టమొదట సృష్టి ంచుకొన్న కళ న్ఫ త్రము, ఏ పటహ వాద్యమునో 



నెరపుచు, ఆ తాళమునకు అనుగుణముగ లయశుద్ధి యొప్పునట్టు అతడు చూపిన 

పొదన్యాసమే నృత్తమనకు [పారంభదశ. [క్రమముగ దానిని అన్ని తాళముల 

కును, అన్ని కాలములకును (1, 2 8 కాలములు) అనురూప ముగ [పపంచించి 

పెంపుచేయవలెనని ఆతడు యత్నించెను. ఎంత యత్నించినను పాదన్యాసము 

తాళ మును తుదముట్ట అనుగ మింపజాలదు. హ_స్తనాడలకుగల లాఘవము పాద 

నాడులకు ఉండదు గనుక హ స్తమచబే వేయు తాళగతులనన్నిటిని పాదముచే 
చేయు నృత్తగతులన్నియు అనుసరింపలేవు. కనుక నృత్తవిద్య తాళముతో 

కొంత దూరమే నడచినది. నృత్తము చేయునపుడు పూర్వాపరకాయములకు 

సమత కుదురుటకై వేకొకదశలో పాదవిన్నేపమునకు హ స్తవిక్షేపము తోడై. 

నది, పారంభదశళ లోగాని ఈ దశలోగాని నృ త్తమునకు శబ్బ్దముతోడి సంబంధము 

ఇంచుకయులేదు. అనగా నృత్తము చేయునపుడు తాళము మాతమే అపేక్షింప 

బడునుగాన్కి గీత మపేక్షింవబడదు. ఈ గా;త విక్షేప విద్య ఆళలయాన్విత 

ముగ నుండుటయేగాక, శబ్దార్ధ నూచకముగను ఉండవలెననెడి యాశతో మాన 

వుడు కల్పించిన ష్యకియాంతరము నృత్యము. నోటితో గీతము వాడుచు ఆ 

గితమునందలి భావమునకు ఆనుగుణముగ ి బ్రముల అర్ధమును హస్త న్యాస, 

నేత న్యాసములతో |ప్రదర్శించుట దాని (పధానాశయమి. ఆ పాడెడి గీతము 

తాశబద్ధముగ నుండును గనుక ఆ కాళమునకు తగినట్టు కాలితో నృ త్రము చేయ 
చుండుట దానికొక అంగము. కావుననే నృత్యమునందు ఆర్థనూచక మైన హస్త 

న్యాసమేకాక ఒక్కొక్క యెడ తాళాశయమైన నృ త్రముకూడ పకటితమగు 

చుండును. కృష్ణలీలాతరంగ నృత్యము దీనికి తార్కాణము. కావున భావా 

[శ యమును శజ్దార్దసూచక మును అయిన _ నృత్యము శుద్ధతాళశా శయమైన 

నృ_త్తముకంటె గుణాధికమై ళాస్తర నిబద్ధమైనది. అందుచేతనే దానిని “మార్గ” 

యనియు,న్న త్తమును దేశియనయు ఆలంకారికులు పేర్కొనిరి. దశ రూపకమును 

ఆంగ్లనులో అనువదించిన [పౌఫెఫర్ హాస్ (Prof. Hass) అను విద్వాంసుడు 
నృత్యమును ‘High style’ _ నృ_తమును ‘popular style’ అని ఆనువ 

దించెను. ఈ అనువాదము పై వివరణమునందలి ఆరమునకు అనుగుణముగ 

నున్నదనుట స్పష్టము. నృత్త నృత్య పదములకుగల ఈ ఆర్థభేదమును సాహిత్య 
పరముగ అన్వయించుకొన్నచో తేలెడి సారాంశ మిది:- నియమబద్ధమె శిష్ట సమ్మ 
తమును శాస్ర్రసమ్మతమను ఆయి ఉత్తమ ఫణితిని రచింపబడినది మార్గ 
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కవిత; నియమరహితమై శాస్త్రమున కెక్కక కేవల [ప్రజానురంజనమునకై. 
రచింపబడినది దేశి కవిత. 

అయినచో పూర్వకాలమున మార్గకవ్షిత యుండగా చాళుక్యరాజు దేశికవి 
తను పుట్టించె ననుమాట కర్భ మేమి? అదివరకు శాస్త్రసమ్మతమైన ఉత్తమ 
కవిత్వ ముండగా దానిని (తోసిపుచ్చి, పామరకవిత్వమును పుట్టించె ననియా 
నన్నెచోడుని య భి పాయము ? అప యగుచో తెలుగుదేశమున తెనుగును [పతి 

శ్రించుట ఎట్టగను ? మంచి కవిత్వమును రూపుమాపుట భాషా(పతిషస్టాపనము 
కాజాలగు. కావున భారతీయ సాహిత్యమున అన్ని దేశములవారికి సంస్కృత 
కవిత్వము మారి (classical) ; మరి ఆ యా దేశభాషలలో తత్సం_వదాయాను 

సారముగ పవరర్తీలు కవిత్వము దేశి (Vernacular), చాళుక్యరాజు నాటికి 
ఈ దేశమున మార్గకవిత్వ మనివంచుకొన్న సంస్కృతమే యున్నది. ఆతడు 
దేశికవితను అనగా దేశభాషా కవితను పుట్టించెనన్న అర్థమే చక్కగా పొస 
గును. దేళభాషా కవిత్వమే దేశి. ఈ (పమాణమునుబట్టి నన్నయ భారతము దేశి 
కవిత్వము. వ్యానభారతము మార్గకవిత్వము, నన్నయకు పూర్వమే పాటలుగ్క 
వదములుగ దేశీయ చృందస్సులో రచింపబడిన కవిత్వము దేశిక విత్యముకాదా? 
ఆది చాళుక్యరాజులకు పూర్ణమే దేశమెల్లెడను కలదుకదా? మరి చాళుక్ళరాజే 

దేశిక విత్వము పుట్టించె ననుమాట కర్థ మేమి ? అని ఒక (ప్రశ్న పుట్టును. దానికి 

సమాధాన మిది: ఆపాటలు పదములు ఒక రాజుగాని, ఓక కవిగాని పుట్టించినవి 
గావు. వాటికి కాగకత్యము ఉండదు, క_రృత్వ ముండునుగాని ఆ కర్తల నాను 
ముద వాటిపె నుండదు. వారు కవి యశమును అర్థించి ఆ పాటలు (వాసిన 
వారు గారు. మరి విద్యావంతులును గారు. వాటి స్యత్వము రచయితలతో పాటు 
(పజల కెల్ణరకును దక్కును. ఆ విధమైన దేశికవిత్వము నేటికిని తెలుగు పల్లె 
అన్నింటిలోను కలదు. చాళుక్యరాజు _పయత్న పూర్వముగ వుట్టించిన దేశి కవి 
త్వము కావ్యగూపము తాల్చగల ఒక [గంథ రచన, ఆ [గ్రంథమే భారతము 
అని నే ననుకొందును. ఆ భారతము సంస్కృతము నెదుట ఆనాటికి దేశి కవిత్వ 
మనిపించుకొనెను. దేశభాషలో వాయబడుటచేతనే అది దేశికవిత్య మయ్యెను= 
ఆ తెలుగుభారతముతో నేడు మనము జానపదరచనలను పోల్చి చూచిళిమేని 
భారతము మార్గకవిత్వమును, జానపద రచనలు వద్ధ దేశికవిత్య్వమును అగును, 

(5) 



84 

అనగా భారతము డేశభాషలో |వాయబడినను రచనాపద్ధతియంతయు మార్గకవి 
త్వానుకరణముగ, (ప్రౌఢముగ ఉండునుగాన దానిసి మార్గి యనియే మనము 

భావింతుము. ఆ భారతము ఒక్క_టియే కాము ; తరువాత తేలు(గున వెలసిన 

పురాణేతిహాసమలు, (పబంధములు,? నాటకములు మొదలగు ప్రౌఢవాజ్మయ 

మంతయు మార్గకవిత్వమే యనివంచుకోనును. ఆ (గంథకర్తలను మార్గాను 
యాయు (Neo-classicists} లని పేర్కొన దగును. 

దేశికవితను పుట్టించిన చాళుక్యరాజు ఎవరు? 

ఆ రాజెవరై నను అతనితోపాటు మరికొందరుకూడ ఆ ఉద్యముమున 
పాల్గొనిర అనీ నన్నెచోడునీ పద్యములో చెప్పబడియున్నది, ఆ పలువురు ఆట్టి 

ఉద్యమమున పాల్గొనదగిన అర్హత గలిగి, రాజుమన్నన పొందినవార్రై యుండ 
వలెను. అనగా పండితులై నూతనక విత్వావిర్భావామోదకుల్తై యుండదగుదురు 

గాని సామాన్యులై యుండరు. అట్టివారి సహాయమున రాజు ఆ ఉద్యమమును 

[పారంభీంచి వారిలో మేటియెన ఒక కవిని ఆహ్వానించి |గంథమును (వాయించే 

ననుకొన్నచో ఆ రాజు రాజరాజు నరేందు డనియు ఆయన సంకల్వమునకు 

తోడ్పడినవారు నారాయణభట్లు మొదలయిన విద్వాంనులనీయు, అట్టి విద్యాం 

సులు సభ్యులుగా గలది ఆనాటి పరిషత్తు లనియు, రాజుచే ఆహూతుడై_న 

మెటికవి నన్నయభట్టనియు ఒక వత్షమున ఊహింపవచ్చును. ఆట్టుగాక తెలుగు 

భాషను రాజభాషగ ఆదరించి కాసనముల కక్కి రచిన చాళుక రారాజు గుణగ విజు 

యాదిత్యుడుగ కానవచ్చుచున్నాడు గాన తెనుగుక వీతను పుట్టంచిన చాళుక్య 

రాజు ఆతడే నని అనుకొనుట ఇంకొక పక్షము. కొసి నన్నెచోడుడు 

కొనియాడదగిన తెలుగు కవిత గల [గంథ మేదియు, గుణగ విజయా 

దిత్యుని కాలమున గాని, తరువాత రాజనరేం,దుని కాలము వరకు గల 20౮ 

సంవత్సరములలో ఏ కాలమునగాని లభింపలేదు గనుక నన్నెచోడుడు స్మరిం 
చిన చాళుక్యరాజు రాజరాజనరేందుడే యనియు, ఆతడు పుట్టించిన తెలుగు 

కవిత్వము ఆంధ భారతమే యనియు ఇప్పటికి అనుకొనుటలో వి పతివప త్తి 

ఏమియు ఉండదు. ఆదియుగాక, భారతము పుట్టినదోదిగా భారతమే ఆది|గంథ 

మగునా యని అనుమానము పొడమిన నిన్న మొన్నటిదాక్క, నన్నయభారతమునే 

మొదటికావ్యముగ పూర్వకవు లందరును |పస్తుతించిరి. ఆంతకం పె పొచీన 

మైన (గంధము లభించువరకు భారతముతోనే ఆం(ధవాజ్మయము (పారంభ 
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మయ్యెనని ఒప్పుకొని ముందడుగు వేయుట మంచిది. మరియు తత్పూర్వము 

లోకమున ఎంత విరివిగ పద్యరచన సాగినను ఆ పద్యములన్నియు వాజ్మయా 

రంభమునకు మూల భూతములు కాజూలవు. కావున నన్నయ ఆదికవి కాకపోయి 

నను ఆవి కావ్యక ర్ర. భారతమే ఆంధ వాజ్మయ సృష్టికి మూల స్తంభము. 

నన్నయకు పూర్వమే పెక్కు దేశికావ్యములున్ను వాటీని పురస్కరించు 

కొని లక్షణ :గంథములును పుట్టియుండెనని నిర్ధారణమైన పిమ్మట నన్నయ 

భారతమే పథ మకావ్య మెట్టగును ? అనే (ప్రళ్నకు నిష్కర్షమైన సమాధానము 

కుదురదు. కాకపోతే అవన్నియు [పజాదరణము లేకనో, రాజు మన్ననలేకనో 

వస్తుతః వాటిలొ జీవము లేకనో నశించిపోయి. ఉండునని ఇష్టములేని తృప్తి 

పొందవలసి ఉండును. జీవమున్న [గ్రంథము ఎవరు చంపదలచినను చావదు. 

భానుని నాటకములవలె ఏ మూలనో ఒదిగియుండి కాలానుకూలత తటస్థించి 

నప్పుడు చెలునడి అర్హ పూజలను ఆందుకొనును. [గంథ విషయములో ఉదా 

త్రతయు, భాషాశై లిలో నిర్గషతయు (గంథక ర్త భావములలో గంఖీరతయి 
లేని రచనలు ఇతరములైన సొగసులేవియున్నను చిరకాలము నిలిదియుండవు.- 

పూర్వకాలపు (గ్రంథములు నశించిపోవుటకు వాటిలో ఆలోచనల 

లేమియే కారణమై యుండవచ్చును, మరియు గేయరూపమున 

ఉన్న రచనలు, వాటిని లోకములో పాడుచున్నంతవరకే బతికి 

యుండునుగాని పాటగాడు లేనివాడు విస్మతములగును. దేశీ మచ్చుందములో 

వాయబడిన పూర్వపు రచనలన్నియు స్వభావమునుబట్టి చదువుకొనుటకుగాక 

పొడుకొనుటకే అనువై యుండినచో వాటిని పొడగలవారి ఆభావము వలన 

అవియు లోపించి యుండవచ్చును. మరియు సంస్కృత భాషను సంస్కృత 

వాజ్మయమును అక్ష్యముగా పెట్టుకొన్న అనాటి ఆం|[ధులు సంస్కృత భారత 

మతో దిటురాగల ఆంధ భారతము పుట్టిన పిమ్మట పూర్వపు దేశిరచనలమై 
చెడ మోము పెట్టి యుండ వచ్చును. ఇవన్నియు ఉంహలు. ఇద మిత్ధమని ఏ సిద్దాం 

తము చేయుటకును చరిత్రకారులకు ఆధారములు ఇంతవరకు దొరకలేదు, 

నన్నయను ఆడికవిగ స్తుతించిన కవులందరు ఇట్టి చారితక చర్చచేసి యుండరు. 

“గతానుగతికో లోకః” అను న్యాయముచొప్పున ఒకరినబట్టి ఇంకొకరు ఆయ 
నకు ఆ బీరుదమిచ్చియుందురు. కొని ఆంధ భారత రచనారూపమున నన్నయ 

ఉత్తమ కావ్యపథము తీర్చినవాడు అని వారు నమ్ముట సమంజసమే ! కావ్య 
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పథము తీర్చుట అనగా నర్వహణములో, భాషలో, శె లిలో ఆర్యాచీనులకో 

మేలుబంతి కాదగిన ఆదర్శ [గంథరచన చేసి చూపించుట. ఆది ఇతరులకు అను 

కరణీయమైనపుడు ఆ కవినే ఆదికవి యని వారు కొనియాడుటను కాదన 
లేము. కొలని గణపతిదేవుడు తన శివయోగసారమున పూర్వకవి స్తుతిచేయుడు 
నన్నయభట్టు ఆంధ్ర కావ్యపథము తీర్చిన కవి యనీ అభినుతించెను. 

“” వీరినెల్సను సంస్కృత విమలవాణు 
లని వశంసించి మజీయును నర్యద్రకావ్య 

పథము దీర్చిన నన్నయభట్టుగారి 

నుభయ కవిమిత్తుం, నెజ్ఞన నభినుతించి.” 

ఈ పద్యమునకును నన్నయకును ఇంచుమించు మూడు శతాబ్దుల ఆంతేర 

మున్నది. ఈ గణపతిదేవుడు ఆ కాలమున లోకమున వ్యా వించియున్న జనశుతిని 

బట్టి ఈ వాక్యము [వాసియుండును గాని చార్మితక (పమాణమునుబట్టి వాస్ 

యుండడు, భారతము పుట్టినది మొదలు ఈ గణపతిదేవృనిపరకు లోకమున 

పరంపరగా చెప్పుకొనుచుండిన వృత్తాంతమునే ఆతడు నమ్మియుండెననియు, 
అది లోక నిరూఢమగుటచే ఆతని నమ్మకము నిరాధారము కాదనియు ఆనుకొన 
వచ్చును. ఆంతకు పూర్వమే 100 ఏంద్రనాడు తిక్కన శిష్యుడైన మారన తన 

మార్కండేయ పురాణమున నన్నయ ఆంధ్ర కవితా గురువని స్తుతించెను. 

ఉ॥ సారకథాసుధారస మజ|సము నాగళపూరితంబుగా 

నార (గ | గోలుచున్ జనులు హర్షరసాంబుధి( దేలునట్లుగా 

భారత సంహితన్ మును |దిపర్వము లెవ్య( డొనర్వె నట్టి వి 

ద్యారమణీయు నం ధకపితాగురు నన్నయభట్టు ( గొల్చెదన్. 

పూర్వము తమిళదేశమున సంగములు అనుపేర కౌన్ని విద్వత్పరిషత్తులు 

ఉండెడివట. వారు [గంథములయొక్క_ మంచిచెడ్డలను వివేచించి శుద్దమైనవాటిని 

ఆమోదిరణజెడివారట. వారి ఆమోదము పొందిన (గ ంథముల భాషకు “కెందమిక్ 

అని పేరు వచ్చెడిదట. అనగా శుద్ధమైన తమిళమని ఆర్థమట.వారు ఆమోదింపని 

(గంథములకు వ్యాప్త వచ్చెడిదికాదట. వారు ఆమోడించినవాటి నన్నిటిని సంక 

అనముచేసి కాలగర్భమున కలిసిపోకుండ భదపరచి యుంచిరట. రాజనరేం 

(దుని కాలముననో అతని తం|డికాలముననో మనదేశములోగూడ తమిళ సంప 



శీ? 

దాయానుకరణము కొన్ని విద్వత్పరిషత్తులు స్థాపింపబడి యుండవచ్చును. ఆ 
పదిషత్తుల [పశంస నన్నయ భారతావతారికలో ఎక్కువచోట్ట కలదు, కృత్యా 

దినే ఆయన ఇష్టదేవతా నమస్కాారములతోపాటు పండిత సభలకు కూడ నమ 

స్కా రములు చే సెను, 

చ॥ పరమ వివేకసౌరభ విభాసిత సద్గుణ పుంజ వారిజో 

త్కర రువరంబులె సకల గమ్యసుతీర్ణ ముల మహామనో 

హర సుచరిత పావన పయఃపరిపూర్ణ ములైన సత్సభఖాం 

తర నరసీవనంబుల ముదంబొనరం గొనియాడి వేడుకన్. 

అని [గంభారంభమున చెప్పి పర్వానుకమణికలో “సభల నుతింపగ జెల్లును” 
ఇత్యాది వాక్యములచే గూడ విద్వత్సభలను నుతించెను. రాజనరేర్యదుని యాస్థాన 
మందలి విద్వత్సభకు నన్నయ అధ్యమదై యుండనోపును. ఆ పరిషత్తులు 

శబ్రముల సాధుత్వాసాధుత్వములను చర్చించి నిర్ణయించెడి కార్యములో నన్నయ 

యెక్కువ భారమనే వహించి యుండును. అందుచేతనే ఆయనకు “"విస్తలళబ్ద 

శాసనుడు" అనెడి బిరుదు కలిగియుండనోపు. 

సంస్కృతమున వాల్మీకి రామాయణము పథమ కావ్యమై యుండగా 
దానిని విడిచిపుచ్చి, రాజనరేం్యదుండు భారతాం[దీకరణమునే మొదట ఏల కోర 

వలెను ? 

కృతిపతికి భారత శ్రవణాస క్తి, పార్వతీపతి పదాబ్దధ్యాన పూజా మహో 

త్సవముతోపాటు సతతము మిక్కిలి ఇష్టమట. మరి ఆ కథ చంద్యవభవమైన 

తన వంశమున (పసిద్ధులెిన పాండ వో త్తముల చరిత గనుక దానిసి వినుట 

అతనికి అభీష్టము.అది యట్టుండగా కన్నడమున వి|క్రమార్జున విజయమను పేర 
(పసిద్ధికెక్కి యున్న వంప భారతమును చదివిచూచి అతడు తనివి చెండి 
యుండడు, ఏమనగా అది వ్యాస[పో క్రమైన భారతమునకు సరియైన ఆను 

వాదముకాదు. అందు భారత కథ యంతయు లేడు. పంపకవికి పోషకుడైన 

వ్మికమాదిత్యునకు భారతవీరుడైన అర్జునునితో అభేదాధ్యవసాయము కల్పించి 
అతని పర్మాకమాదులను వర్ణించిన (గ్రంథము. తమిళమునకూడ 7, 8 శతాబ్దుల 

మధ్యకాలమున “ పేరిందేవనార్ ” అను నొక కవి భారతమును దేశిచ్చందములో 
కచించెనట. చోళరాజు దౌహ్మితుడైన రాజనరేందుడు ఆ తమిళ భారతమును 



లీ 

చదివి యుండవచ్చును. అదియు, వ్యాస భారతమువలె నుండని కారణమున 

ఆతనికి తృ_ప్టి గొలిపి యుండదు, కాగా ఆ రెండు భాషల భారతములకంపె 

గుజాతిశయము చే మిన్నయై తెలుగు భారతము రాణింపవలెను అనెడి స్వాభిమాన 
మతో అతడు వ్యాసభారతానుసారియైన భారత రచనకు కారకుడు కావలెనని 

సంక ల్పించి యుండును. ఇది మొదటికారణము. అప్పట్ల ఉదాత్త కథాత్మకమైన 
ఉత్తమ కావ్య ముతో వాజ్మయ (వతిష్టాపనము జరుగునని ఆతని యాశ,. 

వ్యాసభారతమును పురాణమనియో, ఇతిహాసమనియో, కావ్యమనియో 
వర్టింపరాదు. ఆది నన్నయభట్టు చెప్పినట్లు : 

ణ : 9 లు ట 

సన్నీ “ధర్మత తగజులు ధర్మశాస్త్రంబని యధ్యాళ్మ విదులు వేదాంతమనియు 
అలతి స మ్ల 

నీతి విచక్షణుల్ నీతిళాస్త్రంబని కవివృషభులు మహాకావ్యమనియు 

లాక్షణికులు సర్వల క్ష సంగహమని మైతిహోాసికు లితిహాసమనియు 

బరమ పౌరాణికుల్ బహుపురాణ సముచ్చయంబని మహి (గొనియాడ” 

దగిన విజ్ఞాన సర్వస్వము *, “ఆ విజ్ఞానమంతయు ఆర్యజాతిదే గాని దావిడుల' 

మైన మనజాతిదికాదు, దానితో మనకేమిపని” అనెడి భేదభావమును సంకుచిత 

బుద్ధియు ఆనాటి తెలుగువారికిగాని, అరవవారికిగాని లేవు. ఆసేతు శీతాచలము 

ఒకే భూఖండమనియు అందుగల కుల పర్వతములు, మహానదులు, పుణ్యకే త 

ములు అన్ని రాష్ట్రములవారికిని, ఆన్ని జాతులవారికిని సంసేవ్యములే యనియు 

మన పూర్వుల ఉదారాశయమలు ఆందుచేత దాక్షిణాత్యులుగాని, జౌ త్త 

రాహులుగాని భరత భూమికి మాతృభాష: అని చెప్పదగిన సంస్కృత [గ్రంథ 

జాలమును మొదట దేశ భాషలలోనికి అవతరింపజేసిది. భారతజాతికంతకు ఒకే 

సంస్కృతి కలదనియు ఆది సంస్పృృతభాషలో నిక్షిప్తమై యున్నదనియు 

అంగీక దించిన దేశభాషా కవులు విజానదాయకమును, ఉపదేశ పూర్యకమును 

ఆయిన ఉత్తమ సాహిత్య రచనలకు దొరకొన్నప్పుడు ఆ సంస్కృత మహో 

నిధులను తవ్వి తమ దేశీయులకు ఆ ధనములను పంచిపెట్టుటకంటె తాము 

[కొత్తగా సృష్టించేది ఎది ఉండదని భావించియుందురు. వారు సంస్కతాను 

వాదము€లను [వారంఖించకము దు ఆయా భాషలలో కవులు లేకపోలేదు; కవి 

తము పుట్టక పోలేదు. కాని ఆది యంతయు బాల్యదశ. ఆ దశలోని కవిత్వ 

మంతయు రమణీయముగ ఆనంద జనకముగ ఉండవచ్చు. ఆనందజనక మై 
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నంత మాత్రమున సారస్వత _వయోజనము పూర్తిగా నెరవేరదు. ఆహ్మాదముతో 
పాటు విజ్ఞాన బోధకత్వముకూడ ఉన్నప్పుడే సారస్వతము ఉత్తమ కత్ష్యకు 
ఎకు ను . సంగీతాది చితక ళలు ఆనందదాయకములే కొని విజ్ఞానదాయకములు 

కావు. ఆ యుభయ సామర్థ్యములు కలది కావ్యము. తక్కిన సోదర కళలకు 

దుర్గమమైన భూములను సాహిత్య కళ మెట్టగలదు. అందుచేత మహాకావ్యము 
లెప్పుడును విజ్ఞానోవదేళముతో విశ్వ శేయమును కొంకించుచునే యుండును. 

“విశ్వ శేయః “కావ్యం” అనెడి కారికకు ఇదియే అర్థము. మరియు అట్టి మహా 
_గంథముతో [పారంభమైన వాజ్మయమున అదియే ఆదర్శముగ, ఆ పోలిక 

లతో తరువాతి [గ్రంథములు పుట్టుచుండును. మంచికిగాని చెడ్డకుగాని ఇంకొక 

ఆదర్శము [పాదుర్భవించువరకు తొలినాటి [గంథ |పభావము సాహిత్యముపై 

నెగడచునే యుండును. తెలుగు భారతమునకు అట్టి పభావమే కలదు. మరి 

పజల. ఎంత నాగరికులె లైయున్న, రాజులకు పజా. పరిపాలనము అంత సుక 

రము. సంస్కార హీనమై జాంతవ స్వభావము వదలని పజాసమూ హమును 

రాజు దండించి శిక్షించి హింసించి పరిపాలింవగలడు గాని ఆ వరిపాలనములో 

ఆతనికి చిత్రశాంతి యుండదు. కావున |పజా |శేయన్సునే కాక తన _శ్రేయ 

స్సును కాంక్షించెడి రాజు ఉ_తమ పురుషమల జీవితములను, ఉత్తమ ధర్మములను 

(పజలకు ఆదర్శముగ నెలకొల్పి వారికి సన్మార్గ వర్తనము పరోక్షముగ ఆల 

వరచుచుండును, ఆ కాలముననేమి, ఈ కాలముననేమి (పభుత్వములు విద్వాంసు 

లను, విద్యాసంస్థలను పోషించుట కదియే కారణము, అందు స్వార్థమును పరార్భ 

మును రెండును కలవు. ఆంధ భారతావతరణమునాడు రాజరాజు ఆశించినదీ 

పేజల విజ్ఞానమయ జీవితమనే నా నమ్మకము, 

వ్యాసభారతము కేవలము కురుపాండవ యుద్ధమునకు సంబంధించిన 

చరిత్ర మా(తమే కాదు. ఆ యుద్ధము అంతక పూర్ణము ఎంతోకాలమునుండి 

భారతదేశములో విజృంభించుచుండిన సాంఘిక దావాగ్నియొక్క_ పరిణామము, 

ఆ దావాగ్నిలో పురాతన భారతీయ విజ్ఞానమంతయు ఇంచుమించు దగ్ధమేపో మి 
నడి, వేదములు తారుమారై నవి. ధర్మ ్మశాస్ర్రములు విస్మృత ములై. నవి" ఆ నాడు 

జ్ఞానమంతయు (గంథరూపమ లోగాక తుతరూపములో ఉండెడిది.దాకపరాంత 

మున జరిగిన ఆ యుపప్తవమలో [శుతరూపమైన ఆ విజ్ఞానమంతయు మృగ్యమై 

అసర్ధర్మ ములు, అసత్య సిద్దాంతములు తలయె త్రసాగి నవి. ఇంచుమించుగా అస్త 
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మించిపోయిన ఆ విజ్ఞానమును పునస్సంస్థాపన చేయటయే తన జన్మ [పయో 

జనముగ వ్యాసుడు అవతరించెను. ఆ యుగాంతములో యాడవ కృషుడును, 

కృష్ణదై ఏపాయనుడును పుట్టియుండక పోయినచో భారతీయ నాగరకత కథావ 

శేషమియ్యెడిడి. 

వ్యాను(డు తద్విజ్ఞాన సంరక్షణకు పూనుకొని మొదటజేసిన కార్యము 
వేదములను వీడదీయుట. ఆనాటి వేదములు చిక్కుబడ్డ నూలుగుట్టవలె పోగు 

తీయుటకు వీలులేకుండ చేత పట్టిన చో. తెగిపోయెడి స్థితిలో నున్నవి. ఆ నూలి 
రాశివద్ద కూర్చుండి పోగును తెగకుండ ఆ చిక్కు తీసి పడుగుగా చాచినవాడు 

వ్యాసుడు. ఈ యర్ధమునే ఎజ్జా పగడ “పోగులై యందును పోగేర్పడక 
యున్న (శుతులన్నియును నోజ న్యూతపరిచె” అని చక్కగా సంగ్రహముగా 

ధ్వని ,పథానమైన పద్యపాదములో (పశంసించెను. వేదములు విడదీసినంతనే 
భారతీయ సంస్కృతి భవనమునకు దృఢమైన పునాది యేర్పడెను. ఆపై ఆయన 
భారతమును రచించుట, ఆ పునాదిమీద విజ్ఞాన సెధమును నిర్మించుట, కురు 

పాండవ చరిత్రను నిమిత్తమాతముగ [గహించి ఆ మహాకవి భారతములో 

ధర్మశాస్త్ర వాక్యములను ఆగమ తాత్పర ములను పనిషదహాన్యములను ఐతి 

హాసిక గాథలను పురాణ చరితలను రాజవంశ వర్ణనలను.- ఆదీ ఇదీ ఆననేల 

మన (పాచీన సంస్కృతి సారమంతయు రాశీభూతముచేసి ఏకత నిబంధించెను. 
మీదు మిక్కిలి సర్వోపనిషత్ సారమైన భగవద్దీతను అందు నిబంధించి, 
ఉపనిషదర్థములకు స్థిర మైన వసతి కల్పించెను. ఇంచుమించు సనత్సుజాతీయము 

కూడ అట్టిదే ! 

ఈ మహారచనవల్ల చివికి జీర్ణించి పోవుచుండిన భారతీయత ఆరోగ్య 

వంతమై నూతన యొవనమ తో వసంతో ద్యానమువలె కలకలలాడజొచ్చెను. 

ఆ కల్పవాటికలో లభింపని సత్పదార్థములేదు. ఎవరు ఏ భావముతో సేవింతురో 

ఆ భావితార్థమే అందు వారికి లభించినది. “ధర్మత త త్వజ్ఞులు ధర్మశా స్ర్రంబని" 

అనెడి పద్యముతో నన్నయభట్టు చేసిన |పశంసకు ఇదియే అర్ధము. ఈ అర్థ 
మునే సూూతపాయముగ 

“ధర్మే చార్ధే చ కామేచ 

మోకే చ భరతర్షభ ! 
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యది హారీ తదన్య[త 

య న్నేహా ని నతత్క్వ్వుచిత్ .” 

అని వైశంపాయను డన్నాడు, ఆయితే వారి వారి అభిమతములనుబట్టి నానా 
మూర్తులుగా గోచరించే ఈ భారత నరస్వతియొక్క నిజస్వరూపమేమిబని 
(పశ్నించినచో అది “"ధర్మాద్వైతమూ రి” అని తిక్కన సోమయాజి చరమ 

పరమ సిద్ధాంతము చేసెను. 

కావున- సమస్త వేదవెదాంగసారము క్రోడీకరించిన కోశము గావున- 

ఆ మహా [గంథము పంచమ వేద మైనది, 

ఇట్టి సంచమ వేదమును ఆం|ధులకు తమ భాషలో అర్పించుటకంటె ఆ 

భాషకుగాని ఆ |పజలకుగాని చేయదగిన మహోపకారము మరియొకటి యుండ 

చని ఆ మహారాజు తేలచియుండును. ఇది రెండవ కారణము, ఆ తలంపు ఫలిం 

చినదనుటలో సందేహ మక్కరలేదు, 

ఆయితే నానాధర్మ ప్రసంగ సమేతమును లక్ష లోక పరిమితమును 

ఐన ఆ మహాభారతమంతయు వ్యాసవిరచితము కాదనియు మూడుదశలలో ఆ 

(గంథ విసృతి జరిగినడనియు కొందరు పరిశోధకులందురు. వారి మతము 
(పకారము వ్యాసుడు తొలుత తన చెతిమీదుగా [వాసిన (గంథము 8800 లోక 

ముల పరిమితిగల జయము అను వేసుగలది, అది మొదటి దళ. డెండవదశలో 

వైశంపాయనుఃడు జనమేజయునకు నర్పయాగ సందర్భమున వినిపించిన 
(గ్రంథము. దానికి భారతము అని పేరు. ఆడి 21,000 శ్లోకములు. గలది. 

మూడవదశలో సౌతి ళొనకాదులకు నై మికారణ్య స|త్రయాోమున వినిపించిన 

[గంథము. దానికి మహాభారతము అని పేరు. ఆది లక్ష కోక పరిమితము, కాబట్టి 

ఈ గంథమునకు మూడు (పారంభములున్నవనియు అందుచేత ఏకక _ర్హృకము 
కాదనియు కాల్యకమమున 'పెంపుచెందినదనియు ఆ మతము వారందురు వారు 

(వపమాణముగా చూపెడి ఆ శ్లోకము లివి :- 

1) “అష్టా శోక నహ సాణి 

అష్టా కోక శతాని చ 

అహం వేద్మి శుకో వేత్తి 

సంజయో వేత్తి వాన నా 4 

(6) 



శ్రీజ 

జో) చతుర్వింశతి సాహ్మసం 

చక్రే భారత సంజ్ఞితం 

ఉపాభ్యానై ర్వినా తావద్ 

భారతం (పోచ్యతే బుధైః | 

కి ఇదం శత సహా సాఖ్యం 
లోకానాం పుణ్యకర్మ ణః 

ఉపావ్యానై 8 సహ జ్ఞేయం 

శొవ్యం భారత ము త్రమం॥" 

సంప్రదాయాభిజ్జులు ఈ వాదమును పూర్వపత్షము చేయుటకు ఎన్నో యుక్తులు 
చెప్పుదురు. అందు' ముఖ్యమైనది వ్యాసుడును ఆయన శిష్యుడైన వై శంపాయను 

డును (పశిష్యుడైన సోతియు ఒకేతరమువారు. కావున వ్యాసుడు బీవించియున్న 

కాలముననే ఆయన [వాసిన భారతము మూలస్వరూపము కొనరాకుండ మార్పు 

చేయుటకు ఆ శిష్య _పశిష్యలు సాహసింపలేరు అనెడి యు క్రి. మరి రెండవది 
వ్యాసభారతమున 68,800 శ్రాకములు [గంథపరిమికి సూచకములు కావనియు. 

ఆవి వ్యాసునకును శుకునకును తెలిసిన గూఢార్థముగల శ్లాకములనియు చెప్పు 

దురు. 24,000 శ్లోకముల పరిమితిగల [గంథము ఉపాఖ్యాన రహితమును, లక్ష 

శ్లోకములుగలది ఉవాభ్యాన సహితమనియు పై కోకములలోనే చెప్పబడియుండుట 

బట్టి భారతము మహాభారతమగుట, ఆది యితర క _ర్హృకముకాక వ్యాసకృతము: 

లోనే ఆధికారిక కథకును, నపాసంగిక కథకును సంబంధించినదనియు 

పూర్వపక్షయు చేయుదురు. కాని వ్యాసభారతము అను పేర మనకు లభించిన 
(గంథములో అనేక కాలముల ఆనేక (_పక్షిప్పములవల్ల వచ్చిన |గంథ వి స్పృతి 
చిరకాలమునాడే జరిగినదనియు సమబుద్ధులైన పరిశోధకులు వేరొక అభిపాయ 
మును చెప్పుదురు. ఆ వివాదముతో మనకు అంతగా (పశ క్రిలేదు. నన్నయ 

వ్యాసభోరతమును చేపట్టు నాటికి ఆది లకు శ్లోక పరిమితమైన [గంథముగానే 

లోక విదితమై యున్నది. ఆ (గంధము కేవలము కురుపాండవకథయేగాక సర్వ 

ధర్మసార సం|గహాముగ గూడ ఉండుటనుబట్టియే దాని మహత్యము ఆంధ 
మున |పదర్శించుటకు ఆయన పూనుకొనెను. ఈ [గంథము వ్యాసక రకమా 

కాదా? మూల్మగంథము ఎన్నిదశలలో ఎంత పెరిగినది? అనెడి మీమాంసలక్కు 

పఠిశోధనలకు ఆయన దిగలేదు. ఆయనకది ఆవశ్యకమును గాదు. 



ఆం|ధభారత కర్తృత్వ మ 

నన్నయరచిత మని మన మనుకొనుచున్న భారతభాగము నిజమునక్క 

నన్నయ [వాయలేదసియు, నన్న యాదుల సహాయముతో రాజనరేందుడే దానిని 

రచించెననియు ఒక వింత సిద్ధాంతము ఇటీవల బయలుదేరినడి. దానికి ఉప 

పత్తిగా రాజరాజనరేం[దుడు వెయించిన (శ్రీ కూర్మ శాసనములోని ఈ (కింది 

శ్లోకమును చూపుదురు : 

శో “తస్మాదభూళ్ శ్షితీపచి (పణుతాం[ఘీపద్మః$ 

శ్ర రాజరాజనృపతిః (పవిశాల క్రీర్రి 8 

యన్సూరిభి సృహ కిల న్మ ఎతిజాలసార 

మంరధిచకార వర భారతవంశ వృత్తం.” 

ఈ శాసనలేఖకుడు “కృ” ధాతువునకు “రిట్ “లో (పేరణార్థక మున వచ్చెడి 

“కారయామానే అను రూపమును ఎరుగయో పొరబాటుననో “చకార” అనెడి 

స్వార్ధరూవమును వాడుటచే భారతమునకు రాజరాజే కర్త యనెడి సిద్ధాంతము 
బయలు దేరినది. ఇ య్యడ కియాపదము తప్పినది. ఇల్లీ దోషములు శాననము 

లలో తండోపతండములుగ నుండును. శాసన వ్యాఖ్యాతలు వాటిని సవరించు 

కొనియే అర్థమును స౦పెట్టుకొందురు శాసనార్థములను యథాక్షరముగానే 

(గహించినచో చరి తనిర్మాణమునకే ఆనేక ్మపతిబంధకము లేర్పడును. అదీగాక 
కొన్నియెడల ధనాళచే ఆస్థానక వులు తాము రచించిన [గంథములకు రాజుల 

వేరు పెట్టుట ఉండవచ్చునుగాని, రాజె తాను రచించిన (గంథమునకు ఆస్థాన 

కవిపేగ్ద పట్టట విపరీతకార్యము. మరియు కొద్దిగనో గొప్పగనో [గంథరచనా 

సందర్భమున నారాయణభట్ప తనకు చేసిన సాయమునకు నన్నయ ఎంత కృత 
జ్ఞతాపూర్వ్ణకము గా అతనిని నుతింకెరో చూచిన మనము అన్యక ర్రృక (గ్రంథము 

నకు తనపేరు పెట్టుకొనుటకు సమ్మ తించెనని నమ్మజాలము. ఈ శాసన కర్తకు 

రాజరాజును స్తుతించుటే [పధాన [పయోజనము గనుక భారత రచనాపోత్సా 

హము ఆ|పశంసకు ఒక వన్నె పెట్టను గనుకను, ఆతడు భారత పస _కి 

తెచ్చెనేగాని, భారతక ర్హ రాజరాజు అని స్థాపించుటకు కొదు. ఇంతకు ఈ శాసన 

శ్లోకములో |క్రియాపద పయోగము దుష్టమగుట దప్ప వేరు విశేషము లేదు. అది 

యిట్టుండగా “భారతరచనలో నన్నయయును, నారాయణభట్టును కలిసి జంట 

కవనము చెప్పియుందు రనియు దానినే నన్నయ “నహాధ్యాయడు నై నెనవా 
డభిమత౦బుగ తోడయి నిర్వహింవగన్ "అని యుదాహరించెననియు జంట కవ 
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నమే కానిచో తోడే నిర్వహించుట అనుమాట పొసగదనీయు మరీకొందరు 

చెప్పుదురు. ఆది జంటకవనమే ఐనచో నన్నయ తన పేరుమీదనే భారతమును 
చెల్లించుకొనుటకు సాహసింవడు. ఆక్వాసాంత గద్యము లన్నిటిలో నన్నయ 
రచించినక్లే కలదుకదా ! అట్టి కృతఘ్నత ఆ పవితవ_ర్హనునకు ఆంటగట్టరాదు. 

ఆయినచో నారాయణభట్టు చేసిన సాయము ఎట్టినై యుండును ? భారతము 

పంచమవెద మనెడి (పశ స్తి కలదగుటచే దానిని దేశభాషలో అనువదించుటకు 
[శో[తియులు అంగీకరించి యుండరు. నాజేకాదు, నేటికిని వేదమలు దేవభాషలో 

ఉండవలెనుగాని దేశభాషలో ఉండతగదని చాలమంది యభి పాయము. వేదము 

లను తెనిగించినచో _పజలకు వేదార్దములు టోధవడెడు మాట నిజమే కొని ఆ 

తెలు(గుసేతలో వేదమం[తముల మహత్యము మాత్రము ఉండదు, మం(తముల 
యొక్క_ అలౌకికళ క్రియు అవి యొసగు సత్పలములును వాటి అక్షర సంపు 

టిలో, స్వరళక్తిలో గర్భితమై యున్నవిగాని ఆర్థములో లేదని అరవిందయోగి 

చేసిన ఉద్ధాటనలో చాల సత్యముకలదని పెక్కుర అభ్నిపాయము. భారతములో 

వేదమంతములు లేక పోయినను, వేదశిరస్సు లని చెప్పెడి ఉపనిషశ్తుల సార 

మైన భగవద్గిత అందు ఒక భాగమై ఉన్నది గనుకను, అనువాడమును ఉపక 

మించిన కవి ఆ భాగమునుగూడ తెనిగింపవలసి యుండును గనుకను ఆ తెని; 

గింపు వేదములు తెని(గించుటయే ఆగునని వారు భయపడి యుందురు. భార 

తాం! ధీకరణమువంటి మహాకార్యము శిష్టజన సమ్మతమైనపుడే సఫలమగునుగాని 

రాజాజ్ఞామ్మాత నిర ర్రిత మైనంతమాతమున సఫలము కాజాలదు. సిరంకుశుడైన 

రాజై నను సదసది్వివెచనగల పౌరులకు సమ్మతము కానట్టి కావ్యమును తల పెట్ట 

నెగ్గలేడు. రాజనరేందుడు అట్టి నిరంకుశుడి యుండడు. నన్నయభట్టు పండిత 

సమ్మతము కాని రచనకు పూనుకొనువాడునుగాచు. ఆ రాజుగాని ఆ కవిగాని దేశ 

భాషాహితము కోరి చేయబూనిన ఆ సారస్వతకార్యము శిష్టజనామోదము మీదనే 
నెరవేర్ప కుతూహలపడి యుందురు. ఈ ఊహ నిజమయ్యెనేని పండితవర్గములో 

కొంతమందికి కలిగిన భయసందేహములను పండిత సదస్సులలో తర్కించి. 

వారిని సమాధానపిరచుటకు నారాయణభట్టువంటి బహుభాషా విజ్ఞుడును, ఉద్దండ 

పండితుడును ఆయిన ఒక మ్వితుని సహాయము నన్నయభట్టునకు ఆవశ్యకమై 

యుండును. ఆ వాగ్వేవాదములో పాల్గొని నారాయణ భట్టు శష్టజనులను సమా 

ధానపరచి నన్నయ. పూనికను సుకరముచేసి యుండును. మత గంధములు దేశ 
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భాషలలోనికి అవతరించుట తగదనెడి అభి పాయము పూర్వకాలమున మనదేశము 

ననే కాక ఇతర దేశములలో కొన్నింట కలదు. ఇంగ్లండులో 16 వ శతాబ్దిలో 

“రోమన్ క్యాథలిక్” మతమును (తోసిపుచ్చిన మత సంస్కారము జరిగినపుడు 

బైబిలు [గంథమును ఇంగ్లీషు భాషలో అనువదింపవచ్చుననియు, అనువదింప 

రాదనియు రెండువర్గములవారు పట్టుదలతో వాగ్యుద్ధములు చేసిరి. అనువాదము 

నకు ఆనుకూలమైన వర్గమునకు టిండేక్ (Tindale) అను నొక విద్వాంసుడు 

నాయకత్వము వహించెను. మరి థామస్ మోర్ (Thomas More) అను ఇంకొక 

విద్వాంసుడు బైబిలు ఇంగ్లీషులో అనువదించుట యనగా దానిని అపవితము 

చేయుటయే యని ఎదిరి వాదమను నిర్ణయముగ ఖండించెను. ఆ వాగ్యుద్ధము ఖడ్గ 

యుద్ధముకంచె ఘారముకాగా టిండేల్ (Tindale) | పజల కోపాగ్నికి ఆహుతి 

యయ్యెను. అయినను రివ హె,నీ (Henry VII!) థామస్ మార్ (Thomas- 

More) కు మరణశిక్ష విధించి తమ సంస్కారముతో పాటు బెదిలు యొక్క 

ఆంగ్లానువాదమును కూడ (పజలచే శిరసావహింపజేసెను. ఏ కాలమందై నను ఏ 
దేశమందై నను జాతిభేదములు మత భేదములు ఎట్లున్నను మానవ స్వభావము 
సర్వత ఒకటిగానే యుండునని తెల్పుటకు ఈ నిదర్శన మీయబడినది. |ప్రాబీన 

కాలమున జరిగిన మహాయుద్ధములలో అనేకము ధర్మయుద్ధములను పేర మత 

మును పురస్కరించుకొని జరిగినవే. యథార్థముగ కొన్ని యుద్దములలో మతము 

మూలకారణము గాకున్నను మత సంర క్షణార్థమే పోరుటకు తారసిల్లినట్లు 

రాజులు (పజలను ఉద్యోధించెడివారు. మతావేశముతో యుద్దము జేసెడి సేన 

| వళయకాలునివలె తాండవించి శ|తు సంహారము చేయగలదు. కనుక మత 

రక్షణార్థమ, ధర్మ రకణార్థము జరిగెడి వివాదములు కూడ చాల తీక్షణము 

గానె యుండును. అట్టి వివాదములలో ఎదిరి పక్షమును సమాధానపరచుట 

సర్వతం(త స్వతంతుడును, నమర్దుడును, సమదర్శియు అయిన విద్వాంనునకే 

సాధ్యమగును. నారాయణభట్టు అట్టివాడై యుండును. మరియు నారాయణభట్టు 
చేసినది రచనలో ఏదో కొంచెపు మాట మ్మాతపు సహాయమే అయినచో 

ఉ॥ పాయక పాకశాసనికి భారత మోరరణంబునందు నా 

రాయణున ట్రవారణ ధరామరవంశ విభూషణుండు నా 

రాయణభట్టు వాజ్మ యధురంధరు(డుం దనకిష్షు,డున్ సహా 

ధ్యాయు(డునై న వా డభిమతస్థితి( దోడయి నిర్వహింపగన్” 



46 

అనెడి ఉపమానచే నిరర్థక మ సను. ఈ యుసమానమలో ఇంకొక విశేషము 
ఉన్నట్లు నాకు పొడగట్టుచున్నది. పాకకాననిక్షి నారాయణు(డు భారత యుద్ధమున చేసినది ఆయుధము పట్టని సహాయము. 

క౦0॥ “ఊరక నిరాయుధ వ్యాపారతమై నుండువాండంబరమాప్త (డనై ”. 
ఆది రథనారథ్యరూపమునను, సమయోచిత హీతోపదేశ రూవమునను నెర వేరి నది.అర్ష ఇయ్యెడను నారాయణభట్టు గంటము పట్టని సహాయ మేచేసి సారథ$ము నడ పెను. మూలభారతమును తెని(గించుటలో ఏ (ప్రకరణమును ఎ్తిచేయ వలెనో ఏ (ప్రకరణమును ఎంతవరకు తగ్గింపవలెనో ఏ అర్థము ఎంతవరకు 
చెప్పవలెనో ఏ వాక్యార్థమును మార్చవలెనో ఇరువురును కలని సం పదించు కొన్నవృుడు నారాయణభట్టు చేసిన సముచిత సూచనలను సంతో షపూర్వుకము॥గ _స్వేకరించి ఆ [ప్రకారము నన్నయభట్టు రచన సాగించియుండును. [గ్రంథా రంభమునుండి కవికి ఆ సహాధ్యాయుడు చేదోడు వాదోడుగా సహాయపడుట బట్టియే కృతజ్ఞతాపూర్వక మైన ఆ పై పద్యము నన్నయనోట వెలువడినది. ఆది యెంతయో సార్థకమైన పద్యము. 

భారతాం( ధీకరణ పదత్తి | ధి 
నన్నయగాని.తదుపరి, తిక్కన, ఎల్జ" లుగాని సంస్కృత భారతమును ఎంతవరకు ఆనుసరించిరో ఎంతవరకు అనువడించిరో తెలిసికొనుట చాల దుష్క.రము. వమన సంస్కృత భారత [వతులు అనేక రాష్ట్రములలో అనేక రీతులుగానున్న వి. వాటిలో ఉత్తర దేశ (పతులకును దక్షిణదేశ (పతులకును చాల వ్యత్యాసము లున్నవి.ఉ త్రరాది పతులళోకూడ ఒండొంటిక్ర్య భేదమున్నది. వాటిలొ నుండు కొన్ని (వకరణములు, ఉపాఖ్యానములును వీటిలో కనబడవు. ఆర్తి వీటితో నుండునవి వాటిలో కానరావు. అందున్న ఇందును సమానముగా నున్న భాగములయందై నను శ్లోకనంఖ్య సరిపోదు. మూల భారతవ్వ పుట్టిన పిమ్మట గడచిన ఇన్నివేల సంవత్సరములలో (ప్రతులు [వాసికొనువారు ఎవరికి తోచినట్టు వారు కొన్ని శ్లోకములు కల్పించి, కొన్నిటిని తొలగించి కొన్ని (పకరణములను పెంచి కొన్నిటిని తగ్గించియుందురు. కావున సమ్మగ |గంథము మనకు యథాతథముగా దక్కలేదు. ఈ తారుమారు నన్నయ నాటికే జరిగినది. ఈ 
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ఎట్ట“గా నన్నయకు పూర్వము కొన్నివందల సంవత్సరములనాడే జూవాద్వీపము 
నకు తరలిపోయిన భారతము ఉత్తరదేశ (పతులకంటె కొంచెము భిన్నముగా 

దక్షిణదేశ (ప్రతులలో కొన్నిటిని పోలియున్నదట ! ఇది సహజమే! బలి జావా 

మొదలగు ద్వీపములకు వలసపోయిన భారతీయులు పూర్వకాలపు కళింగాం|ధము 

నుండి తూర్పుసము[దము తరించిపోయినవారేగాన, వారు తమ వెంట గొనిపో 
యిన భారతము మన దేశమున ఆప్పుడు |పచారములో ఉన్న భారత (పతికి 

(వతియై యుండును. దానికిని నన్నయవర్యసంగహములో చెపిన శ్లోక సంఖ్య 

కును ఎక్కువ తేడా లేడట. మరి అరవదేశమున [గంథలివిలో గానవచ్చు భార 

తమునకును, దానికిని ఎంతో భేదము లేదట, నన్నయ పర్వసం[గహములో 
గణనజేసిన క్లోకసంఖ్య లక్షకు మించి ఉన్నను {1,00,700 ఆనాటి తెలుంగు 

దేశమున (వచారమున నున్న భారతము ఇంచుమించు లక్ష శ్లోక పరిమితమై 

యుండు టబట్టి అదే ఎక్కువ (పక్షి ప్రములు లేని మూలభారతనుగ నన్నయ 

స్వీకరించి యుండును. కవ్మితయము వారు ముగ్గురును దాక్షిణా తులే గనుకను 

ఆం|ధులే గనుకను ఆంధదేశమున మొదట నన్నయకు లభించిన పతి వంటివే 

తక్కిన ఇరువురకును లభించయుండు ననుకొనుటలో సామంజస్యము కలదు. 
ఇటీవల వ్యాసభారత పాఠనిర్ణయమును గూర్చి భారతదేశమున పరిశోధనలు 

చేయుచున్న విద్వత్సంస్థలు నన్నయనాటికి తెలు€గు దేశమున (పచారముళోనున్న 

తెలు(గుభారతమే తక్కినవాటికంటి మూలభారతమునకు ఎక్కువ సన్నిహిత 

ముగ నున్నదని ఒప్పుకొనిరి. దానిని బట్టియే క్రీ 3. ౧. ౧.5. శాస్త్రీ సంపాదక 

త్యమున నాగరలిపిలో వావిళ్ళవారు అచ్చు వెసిన భారతము నన్నయ గణించిన 

పర్వసంగహ కోక సంఖ్యకు ఆనుగుణముగ వరిషరింపబడినది. శ్రీ శాస్త్రి 

పరిష్కరించిన ఈ భారత పతి దక్షిణదేశమునందు తెలు6ంగులిపిలో, [గ్రంథ 

లిపిలో లిభించిన _పతులన్నింటి తోడ్చాటుచే నిర్ణయింపబడినది. కావున తెలుగు 

భారతమును మూలముతో పోల్చి చూచినపుడు ఆ (పతినే ఆధారముగా గెకొ 

న్నచో ఎక్కు వ దారి తప్పిపోకుండ నడువవచ్చును. 

నన్నయ కథామా,త( పధానమును, యథోచితానుసరణమును ఐన అను 
వాదమునే [పారంభించెనుగాని, మూలవిధేయముగా యథాతథముగ తెని(గింప 

పూనుకొనలేదు. అట్టని మిక్కి లి స్వతంతించి మూలమునకు దూరముగ తొలగి 
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పోలేదు. సందర్భవశమున ఒక్ర మూలశ్లోకము రమణీయమని తోచినవుడు మురిపెముతో దానిని ఒక పద్యమున తెని/(గింపకపోలేద్చు. 

నన్నయభట్టు వాసన భారత భాగములో సుమారు నాలుగువేల పద్యములుగల వు, ఆ భాగము సంస్కృతమున సుమారు పదునేడువ్వే శ్లోకము లలో నున్నది. చఈ లెక్క లనుబట్టి నన్నయ తన [గ్రంథమును నాలవ వంతునకు సంకేవించెనేమోయని _భమపడరాదు. కథా (పాధాన్యమునకు భంగమురాకుండ [గ్రంథము సంకీ ప్రమైనమాట నిజమేకాని ఆప నాల్గవ వంతునకు తగ్గిపోవుట మా(తముకాదు. ఏమన, మూ౭ కోక ములను యథ్యాకమమ. గ అనువదింవవలెనని గాని అనుసరింపవలెనని గాని ఆయన సంక ల్పించలేదు. మూలార్లమును గ్ కొని 0 
కథను నడుపుచున్న ప్పుడు రెండుమూడు శ్లోకముల అర్థము ఓక పద్యములో 

యొక ల్లా కార్థము ఒక వద్యమన కానదచ్చినపుడు సర్వత ఆరే (వతి శ్లోకము నకు (వత్తి పద్యము |వతివింబముగా నుండుననియు అనుకొనం*దు. ఆ శ్లోకము యొక్క. ఇంపునకు మురిసి నన్నయ (పత్యేకముగ దానిని ఇక పద్యముగ దాయను. మరికొన్నియెడల రమణీయమ లైన శోకమును తడవక వదలి వేయుటయు కలదు. దారిలేనిద్రో నడచువాడు దారి చేసికొనవలసివచ్చినపుడు ఆటున్టు తీగలను, పౌదలన్ను ఓ తీగించి నడచుటలో కొన్ని పూతీగలు తెగ పోవుటయ, కొన్ని పూలు రాలిపోవుటయు సహజమేగదా ! వుర్రియు పరంపరా గతముగ తన చెవిసోక్టిన ఆనేక చరితములకు, అర్థవంతములున్కు నీతిదాయక ములను ఆని తనక్రు తోచిన వాత్రని_ సం పదాయ సంర క్షణార్థము పురాతనేత్రి హోసములు అన్స పేర వ్యాసుడు భారత కశితో .ఆ్రత్రిక్షి వాటి ఉనికికి స్థిరత్వము చేకూర్చెన్ను, చిన్నవియు వెద్దవియునై న ఆ ఉపాఖ్యానముల్ల మూలమున (వధాన [గ ంథము ఆవళ్యకమునకు మించిన విపులత కాల్చినట్ట పొడగట్టును. అందును అవతారిక్షా (పాయమైన మొదటి రెండు మూడు ఉపపర్వముల (గ్రంథము మహాగహనమ వలె నీరం్యధముగ అల్రక"ని ఉన్నది. భారత కథ్రారంభము లకును ఈ భాగములోని కొన్ని [పకరణములకును దూరప్య బంధుత్వమే గాని దగ్గరి చుట్టరికము లేదు. మరియు (బహ్మకోశమువలె ఇతిహాస పురాణములు 
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సయితము [శుతముగానే నేర్వబడి సంరక్షింపజడవలసిన ఆ కాలములో |గంథ 
సందర్భమునకు విషయసూచిక కాదగిన అంళములు కూడ ఈ [గంథములో 
అంతర్భాగములే కావలసిన ఆవశ్యకము కలిగినది. పర్వసం|గహ పర్యాను 

[కమణికాది కథనమంతయు ఆ జాతిలోనిదే. ము[దణ సౌభాగ్య మెరుగని మన 

పూర్వులు (గంథసంరక్షణార్థము పడినపాట్రక్కు పన్నిన ఉపాయములకు 

ఇదియొక దృష్టాంతము. నన్నయభట్టు వ్యాసుని గ ంథావతారికాగ హనమును 

చాలవరకు ఛేదించి మార్గమును సుగమము చేసెను. చూడుడు .- 

మూలమున ఉదంకుని చరిత అతని గురుపరంపరతో _పారంభమగును. 

ఆతనికి పరమాచార్యుడై న ఆయోధధాౌ ముడు అనే ఒక బుషి తన శిమ్యల 

భ_కి (గశద్ధలను నిశితముగ పరీక్షించి వారి అర్హతలను మెచ్చుకొని 

ఆశీర్వదించి పంపుదుండును. ఆ గురు శిష్యుల చరితములను ఉ గడించుచు 

వ్యాసుడు మూడు కథలను [వాసెను వాటిలో ఉపమన్యుడనెడి బాలుని కథ 

అతిరమణీ యముగ హృదయావర్థకముగ నుండును.నన్నయ ఆ భాగమునంతను 

అనావశ్యక మను బుద్ధిచే ఎ_త్తివేసెను. ఆ విసర్జనలో రమణీయమైన ఉపమన్యుని 
కథ పోవుచున్నదనెడి విచారము ఆయనకు కలిగియుండదు. అట్టుగాక ఇంపైన 

ఆ కథను చెప్పబూనినచో మీరరాని ఒక క్లేశము తటస్థించును. అది ఏదన : 

ఉపమన్యుడు వనములో గురువుగారి గోవులు కాయుచు ఆకలి భరింపలేక 

జిల్రేడాకులు తిని అంధుడై ఒక నూతిటోపడి వెదకుకొనుచు వచ్చిన గురువుగారి 
ఆదేశమున ఆశ్వినీదేవతలను స్తుతించి వారి అనుుగహమున దృష్టిబడ సెను. ఈ 

స్తుతి బుక్కు లలో చెయబడ్డది. ఆవి వేద మం[తములుం తత్కథారామణీయక 

ముచే వశీకృతచిత్తుడై న నన్నయ ఈ భాగమును తెనింగింప పూనుకొన్నచో ఈ 
బుక్కులను తెనింగించుటెట్టుః వేదమం[తములను తెనింగింపరాదుకదా? తెనిగెం 

చినచో పండితనింద తప్పదుకదా? తెని(గింపక “ అశ్వినీ దేవతలను స్పతింవి 

దృష్టిబడ సెను” ఆని ఒక వాక్యముతో దాటిపోయినచో ఆ కథకు మకుటాయ 

మానమైన ఆ బుక్కుుల అర్థము జారిపోవునుగదా ? ఉదంకుని కథకు ఆ 

భాగము అనావశ్యక మనెడి అధి పాయమునకాక ఈ బుక్కుల యసువాద విషయ 

మునగల క్లేశమును గుర్తించి నన్నయ దానిని ఎ త్తివేసెనని నేను అనుకొందును. 
అధి సభాపర్వమున పాండవులు దిగ్విజయము చేసిన ఘట్టమున నానారాజుల 
వంశములును వారి చరితలును విపులముగ వర్షింపబడియున్నవి తెలు(గు 

(7) 
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భారతమున ఆ భాగమంతయు సంక్షి ప్రము చేయబడినది. ఆ రాజుల చరిత 
యంతయు తెలుగున లేదు. కావున ఐతిహాసిక జిజ్ఞాసగలవారికి తెనుంగు 

భారతము తృ పినీయదు. ఇదియెకాదు; తెనుగన ఏ పురాణమును సంస్కృత 

పురాణమువలె ఐతిహాసిక పరిశోధనకు పనికిరాదు భారతాది పురాణేతిహో సములు 
దేశభాషలో ఆవతరించు కాలమునాటికి ఆ చరి తాంశముల ఆవశ్యకము లేక 

పోగా ఆవి ఆ!పస్తుతములనెడి భావముకూడ అనువాదకులకు కలిగి యుండును. 

న్నయ ఆ సభాపర్వ భాగమును చాల సం[గహపరచెనుం 

మూలమున ఉదంకుని నాగస్తుతి తొమ్మిది క్లోకములలో నున్నది. వాటి 

తాత్పర్యమును నన్నయ నాలుగు పద్యములలో చెప్పెను. 

ఆ శ్లోకముల వ్య నపదములను గాని, సమ_సపదములను గాని అనుక 

రించుటకున్తు ఆనువదించుటకును ఆయన [ప్రయత్నము చేయలేదు. నాగస్తుతి 

పూర్వకములై న ఈ [కింది నాలుగు పద్యములు మూల కరావలంబమైనను లేని 

స్యతం(త గమనము కలవి. 

1, చ॥ బహు వనపాదపాబ్ధికులపర్వతపూర్ణ సరస్సరస్వతీ 

సహిత మహామహిభర మజ్యస సహస ఫణాళి దాల్చి దు 
స్పహతర మూ ర్రికిన్ జలధిశాయికి. బాయక శయ్యయెన య 
య్యహిపతి దుష్కృతాంతకు( డనంతు(డు మాకు (బసన్నుండ య్యుడున్ 

బి. చ॥ అరిది తపోవిభూతి నమరారుల బాధలు వొందకుండగా 

నురగుల నెల్ట( గాచిన మహోరగనాయకు( డానమత్సురా 
నుర మకుట్కాగరత్నరుచి కోభిత పాదున కదినందనే 

శ్యరునకు భూషణం బయిన వాసుకి మాకు( |బసన్ను( డయ్యెడున్ 

8. 4 దేవమనుష్య లోకముల? (దిమ్మురుచున్ విపుల్వపతాప సం 
భావిత ళక్తి శౌర్యులు నపార విషోత్క్మట కోవవిస్సుర 
తావక తాపితాఖిల విపక్షులు నైన మహానుభావు లె 
రావతకోటి ఘోరఫణి రాజులు మాకు( (బసన్నులయ్యెడున్ . 

4. Gi గో త మహామహీధరనికుంజములన్ విపినంబులం గురు 
క్షేతమునం బకామగతి ఖేలననొవ్పి సహాళ్వ సేనుండై 
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ఛా బరి భమించు బలదర్ప సపరాక మదము, డీక్షణ 

శో తవిభుండు తక్షకుడు కూరు(డు మాకు |బసన్ను( డయ్యెడున్ + 

పొషో్యద్యకులు పరస్పర శాపము లిచ్చుకొని కాపములు ఉపసంహరించుకొన 
వలసి వచ్చినపుడు పొష్యుడు తనకు ఉపసంహారళ క్రీ లేమికి కారణమును 
నిర్దేశించిన ఈ కింది శ్లోకమును నన్నయ యథాతథముగ తెనిగించి తెలుంగు 

పద్యము నకు మూలముకంజె ఎక్కువ నిండుద నమును _సంపాదించెనుం ఇట్టి 

తెసింగింవు మూ లశ్టోకమునకు మురిసి చేసినది. 

శో “యధా నవనీతం హృదయం (బాహ్మణస్య 

వాచి కురో నిశిత స్తేక్ష ధారః 

తదుభయమేత ద్విపరీతం క్షత్రియస్య 

తదేవంగ తేన శకోహం తీస హృదయ 

త్వాత్తం శాప మన్యథాకర్తుం గమ్యతాం” 

తెలుగు మె త .. 

య: నిండుమనంబు నవ్యనవనీతసమానము పల్కు దారుణా 

ఖండల ళస్త్రతుల్యము జగన్నుత విప్రలయందు నిక్కమీ 

రెండును రాజులందు విపరీతము గావున విపుడోవు నో 

పం డతిళాంతు(. డయ్యు నరపాలు+డు శాపము (గ్రమ్మరింపంగన్. 

పాండురాజుమరణమునకు హేతుభూతమైన మాద్రీసంగమ సందర్భ 

మున ఆ దంపతులు ఇరువురు విహరించిన వసంతో ద్యానళో భావర్ణనలో నన్నయ 

మూలక్హోకార్హము నేమియు తడవక స్వయముగ తుమ్మెద రుంకారములును, 

కోయిల కవూజితములును, చెవి సోకునట్టి రెండు లయ్యగ్రాహి వృ_తములను 

వాసెను. ఇయ్యెడ సందర్భాను సరణమేగాని క్రోకానువాదము లేనే లేదు. 

1. లయయా గా హి: 

కమ్మని లతాంతములకు మొనసివచ్చు మధు 

పమ్ముల సుగీతనినదమ్ము లెసగెం జూ 

తమ్ముల లసత్కిసలయమ్ముల సుగంధి ముకు 

ళమ్ములను నానుచు ముద మ్మొనర వాదా 



ల్ల 

లమ్ములగు కోకిలకులమ్ముల రవమ్ము మధు 

రమ్మగుచు విన్నె ననిశమ్ము సుమనోభా 
రమ్ముల నళో క నికరమ్ములును జంపకచ 

యమ్ములును గింశుకవనమ్ములును నొ ప్పెన్. 

లె లయ (గౌ హొ: 

చందనతమాలతరులందు నగరు[దుమంబు 

లందు( గదళీవనములందు లవలీమా 

కంద తరుషండములయందు ననిమీల దర 

వింద సరసీవనములందు వన రాజీ 

కందళిత పుష్ప మకరంద రనముం దగులు 

చుం దనుపు సౌరభము నొంది జనచితా 

సందముగ। (బోషితుల డెందము లలందుర(గ 

మందమలయానిల మమందగతి వీచెన్. 

కచుని గురుకు కూషా సందర్భమున నన్నయ (వాసినవి రెండూ 

లోకో త్రరములై న పద్యములు గలవు. ఆ రెండింటికిని ఆధారమైన మూల లోక 

ములును గలవు. కాని తెలుగుపద్యములు మూలార్జమునె [గహించినను వాటి 
కంటె పుష్టిమంతములును, ఉజ్యలములును ఆయి యున్నవి. ఇవియును కథా 

వశమున విడిచిసెట్టరాని క్లోకములని భావించుటచేతనే ఆయన వాటిని తెనిగించె 

నని యనుకొనవలను ఆ శ్లోకములు, పద్యములు ఇవి ; 

శ్లో ఆహుతం చాగ్నిహో (త్రం తే| నూర్యళ్చాస్తంగతః |పభో 
ఆగోపాశ్చాగతా గావః | కచసాత న దృశ్య తే॥ 

త్డో॥ వ్యక్తం హతో మృతో -వాపి । కచసాత విష్యతి 

తంవినానచ జీవేయం | కచం సత్యం (బవీమి తే; 

తెలు6€గు: 

ఉ॥ వా(డి మయూఖముల్ గలుగుజా6 డపరాంబుధి( _గుంకేె ధేసువుల్ 

నేండిట వచ్చె నేకతమ నిష్టమెయిన్ భపదగ్నిహో|తముల్ 
పో(డిగ వేల్వ(గాం బడియె. | బొద్దునుబోయె గచుండు నేనియున్ 
రాడు వనంబులోన మృగ రాక్షస పన్నగ బాధ నొందెనో. 
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కః యస్యాంగిరా వృద్ధతమః పితామహో 

బృహస్పతి క్చాపి పితా మహర్షిః | 

బుషేః పు|తం తవ శిష్యం కథం తు 

పితర్ న కోచామి కథం న రుద్యామ్ ॥ 

తెలుంగు: 

మ॥ మతిలోకోత్తరుండై న యంగిరను మన్మం డా!శీతుం డా బృహ 
స్పతికిం బుత్తు(డు మీకు శిష్యుండు సురూప _బహ్మచర్యాశమ 

[వతసంపన్ను. డకారణంబ దనుజవ్యాపాదితుండై నన 

చ్యుత ధర్మజ్ఞ మహాత్మ క్కచున కే శోకింప కెస్టుండుదున్. 

కాని ఈ కథలో కచుడు దేవయానిని వీడ్కాని గురుకులమును విడిచి 

పోవు సందర్భమున వారిరువురి సంభాషణలో మూలమున కాన వచ్చెడి సౌకుమా 

ర్యము తెను(గున కానరాదు. ఈ లోపమునకు గల కారణము వేరొకచో చెప్పె 

దను. 

ఈ [గంథమంతయు నిే అనువాదము నయ్యు కానట్టు స్వేచ్చగా 

సాగిపోవును, 

నన్నయ్య ౩ లి-భాష-ఆత్మీయత: శైలియను పదము భాషా 
పరముగ నే నెరిగిన ఏ అలంకార శాస్త్రములోను లేదు. ఇతర|త ఎచ్చటనై న 

వయు క్రమై యున్నదేమా నే నెరుగను. దానికి శబ్బ నిష్ప త్తినిబట్టి “శీలవంతుని 

భావకర్మ” అని ఒక నిఘంటువులో నున్నది. ఈ నిర్వచనములో“ శీలవంతుని” 

అనెడి విశేష వాచకమును సాధారణ వాచకముగా (గహించినచో మానవుని 

భావకర్మ అని యర్థమగును. భావకర్మ అనగా మానవుడు శారీరకముగా గాక 

మానసికముగా చేసెడి వ్యాపారము. కాగా శైలికి మానవుని మనోవ్యాపారము 
అని యర్థము వచ్చును. దానికే భావగతి యనిపేరు. ఆ భావమును శబ్టరూప 

మున వ్యక్తము చేయునపుడు ఆ భావగతి శబ్దగతిగా రూపొంది ఆంగ్లమున 
5016 అను పదము ఏ యర్థమున వాడబడుచున్నదో ఆ యర్థమునకు సరి 
పోవును. కావున కల్పితమైనను శైలి యను పదము శాస్త్రసమ్మతమే యగునని 
నా తలంపు. ఇది బహుజనాంగీకృతమగుటచే విమర్శకులు ధారాళముగా వాడు 
చుండిరి. ఆంగ్లమున సాహిత్యపరముగానే గాక ఆ పదమును తీరు సరణి, 

రీతి మొదలగు ఇతరార్థములలో కూడ వాడుచుందురు. 
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సాహిత్యవరముగ శైలిని రెండు విధములుగ విభజింపవచ్చును. ఒకటి కావ్య సామాన్య సరణి; రెండవది పదగుంభన సరజి. మొదటిది వన్తు విన్యా 
సమునకు సంబంధించినవి, రెండవది శబ్ద నిన్యాసమునకు సంబంధించినది, మొదటి దాన వివరణమిది :_ వాజ్ఞయము ఆనిపించుకొనదగిన [గంథజాల మంతయు ఏ యే రూపములలో ఉన్నను అది [పధానముగ మూడు శాఖలకు 

చెంది యుండును. ఆ మూడిణిలో మొదటివి ఆభాానము (Narrative), రెండ వది నాటకము (Dramatic), మూడవది వర్ణనము. (Description). కథన రూవమున చెప్పబడిన కావ్యములన్నియు అఖ్యానములు. వాటి సరణి ఆఖ్యాన * లి నంవాదరూపమున చెప్పబడిన కావ్యనులన్ని యు నాటకములు. వాటి సరణి నాటకీయ శైలి. కథనమునకు గాని సంవాదమునక్తు గాని ఆధారమైన ఇతివృత్త మెదియు లేకుండ కేవలము ఒక మనోభావవు యొక్కగాని ఒక రమణీయ పదార్ధము యొక్క్లగాని (పపంచనము కల రచనలు వర్ణనలు. అట్టి వర్ణనలతో 8తివృ_తము పెంచి రచించిన కావ్యముల సరణి వర్ణనాత్మక శొలి. 

ఈ మూడును ఒండొంటికి సంబంధము లేని (పశ్యేక లోకములు కావు, అక్యానములలో సంవాదములు గాని వర్ణనలుగాని యుండవని అనుకొనరాదు, అక్తు నాటకీయ శై లిగల కావ్యమున ఆఖ్యానశై లి యుండదనియ తలపరాదు. ఏ కావ్యమున ఏ సరణి యెక్కువగా భాసిల్లునో ఆ (పాధాన్యమును బట్టి ఆ శైలిని స్టూలముగా నిర్ధారణ చేయుటయే గాని కేవలము ఆ గుణము ఒక్క టే కలదని యభి|పాయముకాదు. క్ర వ్య కిని సత్వగుణ ప్రధానుడు అని గాని రజోగుణ (పధానుడు అని గాని తమోగుణ [(పధానుడు అనిగాని అన్నప్పుడు అతనిలో తక్కిన రెండు గుణములును తక్కువవపాలు ఉండునను అర్థమే కాని పూర్తిగా నించిపోయినవని యర్థముకాదు. అందుచేతనే పధానమను విశేషణము వాడబడుచుండును. ఆళ్లే కావ్య శైలి విషయమున కూడా. 

రెండవదాని వివరణమిది ; కావ్యకర్త స్వీకరించిన శబ్బ్దములయొక్క_ యు ఆ శబ్దముల కూర్చుచే రచించెడి వాక్యముల యొక్కయు గుణమును వ్య క్రము చేయునది పదగుంభనసరణి. పాక్రక్రునక్ష కావ్యపఠళనమువేళ కలిగెడి 'వి[కియ Reaction) క్ష కవియొక్క వాక ్యరచనాసరణియే కారణము, ఆలంకార గాస్త్రమున చెప్పబడిన గుణదోష[పకరణమ్నులు ఈ శబ్దవిన్యాస సరణిమీద ఆధార 
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పడి రచింపబడినవియే. ఆ కాస్త్ర్రములలో చెప్పబడినట్టియు, చెప్పబడనట్టియు 

: కావ్య గుణము లన్నియు (1) బుద్ధిగ మ్యము (Intellectual) (2) భావస్సోరకము 

(Emotional) (8) కర్ణ పేయము (Aesthetic) అనెడి మూడు వర్గములకు చెంది 

యుండును. ఏ కార్ణమునందై నను ఈ మూడువర్గ ముల గుణములు సందర్భ 

మునుబట్టి సమ్మిశితములై యుండుట నిజమే. అయినను [పధానముగా ఒకొక 

కవికి ఒకొక్క ౩ లి ఆత్మధర్మమై నెగడుచుండుఏట అంతకంటెను నిజము. 

ఆ శై లినిబట్టియే అతని స్వభావము కూడ వ్య క్ర మగుచుండును. లియే 

శీలము. ఆత్మీయతలో అది యొక భాగము, 

పై రెండులక్షణములబట్టి పరిశీలించినచో నన్నయది _పధానముగ 

ఆక్యానశె లి యని చెప్పదగును. అక్కడక్కడ నాటకీయశై లియు కలదు, వర్ణ 
నలును కలవు. బకవధకు పూర్వము (బాహ్మణకుటుంబమున భార్యా భర్తలకు, 

తండి కొడుకులకు జరిగిన సంవాదము చక్కని నాటకీయరంగ్గముగ దిద్దబడి 
నది. సభాపర్వమున మయసభా దర్శనానంతరమున దుర్యోధనుని అసూయా 
(గ్త్ చిత్తవృత్రియు నాటకీయముగానే (పదర్శింపబడినది. ఇది ఆంగ్రేయ 

విషాదాంతనాటకములలో నాయకుని అకార్యాచరణమునకు పురికొల్పెడి చితాం 

దోళనము వంటిది. మరియు అచ్చటచ్చట నిస్తే క్వాచిత్క ములె న వర్ణనలును 

కలవు. ఇట్టివి యున్నను నన్నయశై లి నాఓకీయమును కాదు; వర్ణనాత్మకమును 
కాదు. ఆయన ఉ త్రమజాతి కథకుడు. కథాగమనమునకు క్లిష్టత గాని, వ్యకత 
గాని అతి సంకుచితత్వముగాని, ఆతి వి_స్ఫృతి గాని కలుగకుండ |పసన్నముగ 

నిర్వక్రముగా అనతి విస్తారముగ నడపగలడు. ఈ (పజ్ఞనే 

“సారమతిం గవీఎ(దులు (పసన్న కథాకలితార్థ్ణయు క్రి లోనారసి మేలు 

నాన్ "అని (పతిజ్ఞగా పేర్కొని దానిని సార్థకము చేసినాడు. ఈ కథా[పసన్న 

తతోపాటు ఆయన రచనలో చూడవలసిన రెండవ యంశము ఆరయ క్రి. 
ఇతఃపూర్వము ఉదంకుని చర్మితలో ఉదాహరించిన నాగరాజ సుతిపూర్వుకము 

లైన పద్యములు మరల ఒకమాటు చదివిచూచినచో ఈ ఆర్థయు డికి చక్కని 

దృష్టాంత మేర్పడును. ఆ నాలుగుపద్యములలో ఉన్న రహస్య మేమనగా : 

మొదటి పద్యము అనంతునిసుతి. ఆనంతుడు సర్పజాతిలో ముఖ్యుడు. అతడు 

మహావిష్ణునకు శయ్య యగుటయే గాక సపత్ననాముడును అయి, భూభారము 

వహించి జగత్పూజ్యు డగుటచే మొదట |పస్తుతింపబడెను. అతని తరువాత 
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పధానుడు వానుకి. అనంతుడు విష్ణునకు శయ్య కాగా వాసుకి శివునకు భూషణ 

మయ్యెను. అందుచేత రెండవపద్యమున స్తుతింపబడెను. మూడవ పద్యములో 
దేవమనుష్య లోకముల సంచరించు ఐరావత నాగరాజవంశస్సు లందరు 

స్తుతింపబడిరి. ఇది సర్పజాతికంతకు సాధారణ సోత్రము. నాల్గవది ఉదంకుని 

కుండలములను హరించిన తక్షకునకు పత్యేకముగా అంకితము చేయబడినద. 
ఈ విధముగ ఈ నాల్గు పద్యముల అను[కమములో గర్భితమైయున్న అర్థ 

యుక్రినిగపహించి, 'సారమతిం గవీందులు లోనారసి మేలు'అందురని నన్నయ 
ఆశ, తరచిచూచినకొలది ఇర్హే ఈ యర్భయు క్తి పెక్కుచోట్ల కానవచ్చుచుండు ను. 

ఇక రెండవదియగు శబ్బవిన్యాసశైలీ భేదములు మూడింటిలో నన్నయది 

కర్ణ పేయమైన శైలి. ఈ శైలి లక్షణ మేమనగా; పద్యము విన్నంతనే అర్థము 
తఆలిసినను తెలియకపోయినను పాఠకుని చెవికి ఇంపునింపి హాయిగొల్పుట. 

పై ఉదంకుని స్తోతపద్యములు మరల దిసికిని ఉదాహరణములు. మరి 

పసిద్ధములై నా 
mw 

మ॥ “నరచాపపవిము క్షదారుణ బృహన్నారాచ ధారల్ భయం 

కర దైతేయనికాయ కాయములపైె( గప్పెన్ దిశల్నిండ బం 

ధుర ధ్యాతీధర తుంగశ్చంగతట సందోహం:బుపై; గప్పు దు 

రర ధారాధరము క్రసంతత పయోధారావళిం బోలుచున్. 

చ॥ జలధివిలోలవీచి విలసత్క్మ లకాంచిసమంచితావనీ 

తల వహనక్ష్షమంబయిన దక్షిణహ_స్టమునందుచున్నమ 

దళ దురుఘన్మ వారిక ణ క మకరాబ్దమువట్టి నూతీలో 

వెలుపడ( గోమలిం దిగిచె వి|శుతకీ రి యయాతి పీతితోన్. 

మ॥ మదమాతంగ తురంగ కాంచన లనన్మాణిక్య గాణిక్య సం 

పద లోలిం గొనివవ్చియిచ్చి ముదమొప్పంగాంచి సేవించి ర 

యుద యాస్తాచలసేతు శీతనగ మధ్యోర్వీపతుల్ సంతతా 

భ్యుదయున్ ధర్మజు. దత్సభాస్థితు జగత్పూర్జ |పతాపోదయున్.” 

ఈ పద్యములు ఆర్థమునకు మించిన శబ్దగురుత్వము కలవి. ఆయినను 

శబముల కూర్పువల్ల వ్య క్రమయ్యెడి మాధురఃమునకు ముగులమె ఆరవిచారణ 
౧ లు అటి లి 6, — అథ 



ర్ 

పొంతబోము. నాచనసోముడు, పోతన శ్రీనాథుడు తరువాతి [పబంధకవులలో 

చాలమంది ఈ శబ్దగుంఫన నె పుణిని నన్న యవలననే నేర్చుకొనిరి. అసలు ఈ 

సమాసఘటనాబాతుర్యమును నన్నయయే కన్నడమున ఆదిపంపని భారతమును 

చదివి నేర్చుకొనె ననియు ఈయన సమాసములు పెక్కు పంపభారత సమాసము 

నకు అనుకరణములే గాక యథాతరములే యనియు కొందరు చెప్పుదురు" 
భవతు! 

అయినను నన్నయ సంస్క గ్రాలతము నంతను అధ్యయనముచేసినమ్లే తనకు 

పూర్వము కన్నడమున వెలసీన పంపభారతాది (గంథములనుకూడ శ్రద్ధగా 

చదివి, ఆ భాషాపాండిత్యమును సై సెతము సంపాదించె ననుట నిస్సందేహము. 

సంస్కృత (గంథమల వలెనే కన్నడ ।గంథములును ముఖస్థములై యన్న పుడు 

ఆందలి ఆర్థములును 'శబ్దములును రీతులును బుద్ధిపూర్వక ముగానో అ[పతరి. 

తముగానో ఆయన రచనలో చొచ్చియుండును. బుద్ధిపూర్వకముగానే అయినచో 

ఆ యనుకరణము పంపకవియెడ నన్నయకు గల గౌరవమునకు దృష్టాంత 

మగును- దానివల్ల నన్నయకు ఏమియు న్యూనతరాదు. 

నన్నయశైలికి వచ్చిన గాంభీర్య మంతయు బహుళ సంస్కృత పద 

పయోగమువలన. ఆయనచేసిన విద్యాపర్శ్మిశ్రమ మంతయు సంస్కృత సంబం 

ధియే అయియుండుటయుు ఆయనకు పఠనయోగ్యము కాదగిన ఆంధ్రసాహిత్య 
మేమియు లేకపోవుటయు దానికి పథమకారణము. మరియు నన్నయ, రాజులు 

రాజపురుషులు, పండితులు మొదలై న ఆనాటి శిష్ణజనవర్ష్గములో మెలగిన రాజూ 

స్థానకవి. రాజధానిని రాజవంశమును విడిచి ఆవలకు పోయి (గామసీమల 

యందలి [పజలతో కలసిమెలసి తిరిగినవాడు కాడని నా యభి(పాయము, 

అందుచేతనే తరువాతి కవులు-అందు ముఖ్యముగ తిక్కన=వాడిన లోక వ్యవ 

హారభాషను నన్నయ వాడలేకపోయెను. 

ఆయన శైలి ఎంత తత్సమ పదభూయిష్టమైనను అందు అర్థకాఠిన్యము 

గాని శబ్ద్బపారుష్యముగాని యుండవు. ఈ శబ్దగాంధీర్యము వలన రచనకు 

ఉదాాత్తతయు, రీవియ లభించినవి. ఎజ్జన నన్నయను భద్రగజముతో పోల్చుట 
భారతపద్యముల నడకనుబట్టియే యని నే ననుకొందును. 

(8) 
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ఉ॥ “ఉన్నతగో(తనంభవము నూర్జితస తత్త్వము భదజాతి సం 
పన్నము నుద్ధతాన్యవరిభావిమదోత్క. టమున్ నరేంద పూ 
జోన్నయనోచితంబునయి చొప్పుడు నన్న యభట్ట రుంజరం 
బెన్న నిరంకుకో క్రిగత్తి నెందును, గాలుట( (బస్తుతించెదన్. ” 

తొటుపడుటగాని పరువెత్తుటగాని లేకుండ గంధీరముగా నడచుచు అటు నిటు తొండమును వినరుచు తన (వాభవమును (ప్రదర్శించెడి భదగజమువలెనే నన్నయ రచనకూడ తొ|టుపాటుగాని వేగిరపాటుగాని లేకుండ గంభీరముగ నమాసవిక్షేవములతో సాగిపోవుచుండును, ఈ గాంఫీర్ణమునకు కారణమైన శబ్ద ప్రయోగమునే ఆయన అక్షరరమ్యత అని తన కవిత్వమునకు రెండవ గుణముగ చెప్పెను, అక్షరరమ్యతకై అన్నుపాసాది శ బాలంకారములను ఆతి మాతముగ [పయోగించి పెనగులాడిన కవులు పెక్కురుందురు అట్టిది శబ్దా డంబరమగునుగాని అతరరమ్యత గాదు. నన్నయ కవనమునకు ఈ ఆడంబర దోషము పట్టలేదు, ఆడంబర మేమోయని (భమగొల్పెకి శబ్దజటిలతమ్మాతము . అందు కలదు (ఆడంబరము ; Pomposity _ జటిలత : (౦56౧659). ఈ జటిలత అయినను మొదటి రెండు పర్వములకంచె మూడవదానిలో చాలావరకు తగ్గిపోయినది. (గంథము సాగినకొలది ఆయన త్నాల్కి సాధుత్వముతోడి కొత్త వన్నె వచ్చినదని చెప్పవచ్చును. 

ఒక శైలిలోనే కాదు, కథ నడుపుటలోపైతము . ఆరణ్యపర్వములోనే నన్నయ కృతహస్తుడయ్యెను. ఆదిపర్వము నందలి శ కుంతలో పాఖ్యానమును, 
ఆర ణ్యపర్వమందలి నలోపాఖ్యానమును పోల్చి చదువుదురేని నా వివరణ 
మక్క_రలేకయే ఆ తారతమ్యమును [(గగహింవగలరు. 

ళబ్దసం[గ్రహమునే కాక వాక్యరచనలో కూడ నన్నయ చాలావరకు సంస్కృత నం|పదాయమునే అనుకరించును. కారకము- క్రాంతకర్మణీ [వయో 
గము, సంబంధార్థక యత్, తత్ యోగముతోకూడిన వాక్యములు -వ్యవపిత విశేషణ వి శేష్యములు-ఏకవాక్యగతములై న ఆనేక సంబోధన (ప్రథమలు మొద 
లె నవన్నియు తెలు గుభాషాజాత్యములు కావు. 
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అందరకవులవలెనే నన్నయ కృశ్యాదియందు తననుగురించి చెప్పి 

కొనిన విశేషణములు కొన్నికలవు. ఆయన చాళుక్యరాజవంశమున! కుల|బాహ్మ 

ణుడు. అనగా తాతతండులవలె తానును ఆ రాజవంశమునకు ఆకీతుడు; విశే 

షించి రాజునకు అనురక్ష్తుడు; అవిరళ జపహోమతత్సరుడు., సంహితాభ్యాసుడు 

(నిరంతర వేదాధ్య మన పరుడు). నానా పురాణ విజ్ఞాన నిరతుడు. ఈ విశేషణ 
ములనుబల్ట సూలముగా నన్నయ నిష్కళంక బహిగంతర పవితమూ ర్తి యని 

కొంతకు కొంత (గ హీంపవచ్చును. స్వాధ్యాయ తపస్సునకు భంగము కలిగిం 

చెడి దురాచారములలో వాచాలత యొకటి. అల్టి తపోభంగమును తనంతట 

తాను కలిగించుకొ నెడి లఘుచి త్రవృ తి కలవాడై ననే తప్ప, సంహితాభ్యాసులు 
సాధారణముగ వాచొలురై యుండరు. అధ్యయనశీలుడు చాలా మితభాషిగ 

నుండును. అట్టివాడు కావ్యమే (వాసినవుడు ఆతని యాత్మ స్వభావమే కావ్యమున 

(పతిఫలించును గనుక కావ్యగత జీవులచేతను మితముగానే పలికించును. మిత 

భాషి మానవహృదయ సాధారణధర్మమైన భావావేశము లేనివాడని యనుకో 
గూడదు. కాని ఆ యావేశమును ఇచ్చవచ్చినట్లు నోటిమాటలలో వెడలనీయక 

నిగహించుకొని పరిమితవాక్యములలో ఆ భావమును వ్యక్తము చేయను. కర్ణ 
జననవృత్తాంతములో నన్నయ కుంతికి ఈ యాత్మ గుణమునే ఆపాదించి, ఆ 

కన్యను వయస్సుకు మించిన ధీరత్వము కలదానినిగా చి తించెను. 

తరువోజ! 

“ఏల యమ్ముని నాకు నిచ్చె నిమ్మం[త మిమ్మంతశ క్రీ యేనెణుగంగ వేడి 
యేల పు[తకు గోరి యెంతయు భ క్తి నిను. దలంవితి( బీతి నినుండును నాకు 

నేల సదో్యోగర్భ మిచ్చె గుమారు( డేల యషప్పుడ యుదయించె నిం కెట్టు 

లీలోక వరివాద మే నుడిగింతు నింతకు నింతయు నెజబు(గరె జనులు. 

వసంత తిలకము : 

ఈ బాలు నెత్రికొని యింటికి. జన్న నన్నున్ 

నా బంధు లందు మనంబున నేమనా రె 

ల్లీ బాలు సూర్యనిభు నిట్టుల డించి పోవం 

గా బుద్ది పుట్టు నని కన్య మనంబులోనన్.” 

1. ఈ శబ్దమునకు వేరొక అర్థము కలదట. దానిని భాస్మరరామాయణ 
ప్రకరణమున చెప్పితిని. దానిని చూడదగును. 
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ఆయన ఆ్యశమవాస జీవితమును వర్షించెడి కథలను చెప్పునపుడు 
కల్పించెడి ఉద్దీపనవిభావము తపోవనోచితముగ నుండి పాఠకుని ఆత్మను తపో 
వనముల విహరింపజేయను. భారతీయ చరితలో ఐతిహాసిక యగమునకు 
పూర్వము జరిగిపోయిన వై దికయుగమును భావన చేసి చెప్పుటలో నన్నయకు 
గొప్పు నై పుణి కలదు. ఆ యుగమున శే (బాహ్మణయుగమని చార్మితకులు పేరు 
పెట్టిరి. ఆ యుగమున పురోహితుడు మూ _రిభవించిన (బబహ్మవర్చసము అనదగి 
యుండెడివాడు కాబోలు ! ఈ భారతమున పురోహితపా(త్రను చితించవలసి వచ్చినపుడు గతించిపోయిన ఆ (బహ్మ తేజమును నన్నయ పునఃసృష్టి చేయను. 
మరియు ఈయన కఠోర ధర్మనిష్ట కలవాడు. ధార్మికజీవనము ఆయనకు, 
ఆయన కవిత్వమునకు జబీవగజ్ఞ. ధర్మా పేతమైన వాక్కును వినలేడు, పలుక 
లేడు. క థావళమున ఒక ప్నాతచే అట్టిది పలికింపవలసివచ్చినపుడు ఆ వాక్య 
మును లోకము వినుటకు [వాయునే కాని తానుమ్శాతము చెవులు మూసికొని 
(నానెనేమో అన్నంత యుదాసీనముగా (వాయును. ధార్మి కేతర మైన వ_ర్రనమును 
శిక్షించునపుడు నిర్ణయముగా శిక్షించును. ఆధార్మిక మైనను సరసమైన కచ దేవ 
యాని కథ నన్నయచేత్సిలో నీరసమైపోయినది. కచుని సంభావషణము తెలుగు భారతమునందుకంటె మూలమున సరనముగా సుండున, తెనుగున నన్నయ 
భలే కచుడై దేవయానికి సమాధానము బెప్పనవాడుగా తోచును. కాని యది కచుని వయస్సునకు, అతడు దేవయానితో చేసిన స్నేహమునకు అనురూప 
ముగా నుండదు. కచదేవయానీ సంవాద శ్లోకములు సంస్కృతమున ఉత్తర 
దక్షిణ [పతు లన్నిటను కలవు. అందుచేత. అవి (పక్షి పములని (తోసిపుచ్చు టకు వీలులేదు. వాటిలో రెండు మూడు శ్లోకములు అతిమనోహరములై హృద 
యమును [దవింపజేయుచుండును. నన్నయ వాటిని ముట్టక విసర్షించెను. ఆ విస 
ర్హనము దారి చేసికొని నడచువాడు [పక్కకు ఓ త్తిగింపగా తెగిన తీగలు కావు. 
మరి కాలితో మట్టగించి వేసిన తీగలు. కనుక ఎంత సుందరములైనను ధర్మేత 
రములైన వాక్యములు ఆయనమనన్సున కెక్కవు,. 

సంహితాభ్యానుడును, ఆనవరత జప హో మతత్పరుడును అని చెప్పు కొనుటవలన ఆయన కర్మిష్షి యని తాత్పర్యము. వేదోక్తమైన కర్మాచరణము 
నకు“అపూర్వ“మను పేరుగల స్వర్గసుఖము ఫలము. అది పూర్వ మీమాంసా. 
కాస్త్రమున ఉపదేశింపబడినది. నన్నయ ఇతర కాస్త్రములతో పాటు పూర్వ 



61 

మీమాంసనుకూడ అధ్యయమునచేసి తదుపదేశములను యథాతథముగ ఆచ 

రించి యుండును. కావుననే తత్కృత భారతమును పఠించుటవలన ఐహికముగ 
శుచి వర్తనమునందు, ఆముష్మి కముగా స్వర్గపా ప్రీ యందును మనస్సు లగ్న 

' మగును. అదీగాక నిరంతర సంహితాభ్యాస పరుడుగాన వేదము నందలి 

(తిస్వర సంపొదిత మైన గంఫీర నినాదమునకు అలవాటుపడి తన పద్యములలో 

అట్టి నినాదము ధ్యనితముచేయుట ఆయనకు సహజమైనది. కావుననే సోోతాత్మ 

కములై న కొన్ని పద్యములు వేద బుక్కులవలె నినదించుచుండును. ఉదంకుని 
నాగస్తో [తము మరల నిచ్చటను ఉదాహరణమే | 

నన్నయ భారత రచనా కాలము; భారత కృతిపతియెన రాజ 
నరేం్యదుడు 1022 వ సంవత్సరములో పట్టాభిషిక్తుడై 1068 వరకు రాజ్య పరి 

పాలన చేసెను. కాని ఆ పరిపాలనము ఆవిచ్చిన్నముగ జరుగలేదు. మొదటి 

ముప్పది సంవత్సరములలో అతడు రెండు మూడుమార్లు సవతి సోదరుడైన 

విష్ణువర్ధనుని చేతిలో ఓడిపోయి పద్యభష్టు డయ్యెను. తుదిసారి [051 లో 

కాబోలు అ _తింటివారై న బోళరాజుల సాయమున సోదరుని మరల తల యె త్ర 

కుండ అణచివేసి, సింహాసన మెక్కి రాజ్యమును సుస్థిరము చేసికొనెను. ఆ 

పం( డెండు సంవత్సరముల కాలములోనే అతడు విద్యాపోషకుడుగా, అగ్రహార 

దాతగ్కా 'పజా (శేయస్కాాముడుగా సుపరిపాలనముచేసి యుండును. ఆ కాలము 

ననే భారత రచనకు నన్నయను నియోగించి యుండునని పలువుర అభి 

ప్రాయము. ఆది యట్టిదే కావచ్చును. పట్టాభిషిక్తుడై నది మొదలు పట్టుమని 

కొంత కాల మైనను చిత్త సుఖ మెరుగని ఆ రాజు సారస్వత కార్యములకు పూను 

కొనుటగాని అందు నిమగ్నుడగుటగాని తటస్థింపదు. స్వస్థత చిక్కిన పిమ్మట 

రాజ్యము చేసిన పం డెండు సంవత్సరముల కాలంలో ఏ సంవత్సరము 

నన్నయభట్టు భారత రచనకు ఉపక్రమించెనో తెలియదగిన ఆధారము లేవియు 

లేవు. కాని (గంథము పూర్రిగాక నడుమనే ఆగిపోవుటనుబట్టి ఆది రాజరాజు 

నరేందుని పరిపాలనా కాలములో చివరి భాగమున ఉప[కమింపబడి యుండు 

ననియు, రాజు మరణముచే నిర్విణజ్ఞుడెన నన్నయ (గంథ రచన విరమించే 
ననియు కొందఅనుకొందురు. కాని రాజనరేందుని జీవితము, భారత [గంథము 
ఆను రెండింటిలో మొదటిది ఏనాటికై నను నశ్యరమే ! రెండవది ఎంత కాల 
మునకైన ఆనశ్యర మే |! 'నలసారము సంసారము అని యుపదేకించిన నన్నయ 
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నశ్వర వస్తువు నశించినదసి విలపించుచు అనళ్వర వస్తువును చేజార్చె ననుటకు 

నా మనస్సు ఒప్పదు- తెనుగున భారతమును అవతరింపజేయుటయే ఆయన 

పూనిన దీక్ష. ఆ కతువు విఘృమగుటకు రాజనరేం;దుని మగణముగాక 

నన్నయ స్వర్గ గమనమే కారణమని నే ననుకోందును. నా వలెనే ఈ అభి 

[ప్రాయము గలవారు పెక్కురు ఉందురని నా నమ్మకము. 

నన్నయ ఇతర కృతులు : భారతము గాక ఈయన చాముండికా 

విలాసము, ఇంద విజయము అను రెండు కావ్యములు వాసెనని లోకమున 

వాడుకగా నున్నది. 

చాముండికా విలాసమునకే చౌడేశ్వరీ విలాసమని యింకొక పేరు కలదు. 

ఇది మూడాశ్వానములును, దాదాపు 120 పద్యములును గల చిన్న పుస్తకము. 

నూడాశ్వాసముల చివరను ఆక్వానాంత గద్యములు మూడు భిన్న విధములుగ 

_ నున్నవి. ఈ మూడాశ్వాసములలో మొదటిదానియందు నందవరీక |బాహ్మణు 

లను గూర్చియు, రెండు మూడు ఆశ్యాసములయందు దేవాంగకులములోని ఒక 

కాఖకు సంబంధించిన కథలును కలవు. మరి [గంథావతారిక లో కవి తనను 

గూర్చి చెప్పికొన్న యీ కింది పద్యము గలదు, 

సీ॥  వ్యాసౌది బుషులకు వందనం బొనరించి 

కవి భల్హటుల చాల ఘనత నెంచి 

సుక వీశ రుల నెల్ల సౌంపుగా వినుతించి 

గురు పాదపద్మముల్ సరస గాంచి 

యిష్ట దేవాళి సంహృష్టత సేవించి. 

మం తాది దేవత ల్మదిని నుంచి 

సర్వ జనాళికి సంతోష మొనరించి 

పార్థివ సభల వై భవము గాంచి 

యాం|ధ వాక్యానుశాసనం బతిశ యిల్ల( 

జేసి లోకోపకారార్థ సిద్ధి. జెంది 

ఘనత రాజనరేం[దుని కరుణ వడసి 

నట్టి వా(డను నన్నయభట్ట నేను. 



68 

గదకభాగముల వె విధ్యమునకు తోడు బాలిశమైన ఈ పద్యరచన 

కూడ ఈ [గంథము భారతక ర ర నన్నయ రచించినది కాదు అని విమర్శకుల 

దాక పోనక' గ్రార లేకుండ ఏ ఖు విద్యార్థియైనను చెప్పగలడు. రండపదియైన ఇంద 

విజయము సంగతి. ఆన శందరంగరాట్బందమున ఇం దవిజయము లోనిదీగా ఈ 

(కింది పద్యము ఉదాహరింపబడి యున్నదట. 

చ॥ ఒక పలువాం;త గొన్న కిటియుం దలలో నిడు కార్మభ ర్ర రనా 

లిక లిరుగొన్న సీ(దరపు జెండు, పయోధరధారం బొట్ట వెం 

చు కులనగాళి యీడు [పతిజోడని యెక్నగ( గూడ దేరి కె 

న్నికయ యయాతియందె ధరణీభర ముండి చెలంగుదా కిన్. 

కీ ర్ మాటలు తప్ప తక్కి నభాగమంతయు అచ్చతెనుంగు పదములతో కూర్చబ 
డిన యీ పద్యము నన్నయశ్రై లికి అసహజము. మరి రెండవపాదమందలి 

“ల “జి లయతి న నన్నయనాటికి ఈ భాషలో పుట్టలేదు. ఆదీగాక ోచెలంగు 

దానికిన్” అనెడి పలుకుబడి నెల్లూరు మాండలికజాత్యమే గాని గోదావరిమాండ 

లిక జాత్యము గాదు. ఈ పలుకుబడి తిక్కన భారతమున తండోవతండములుగ 

గలదు. నన్నయ భారతమున ఒక్కటియు లేదు. కనుక ఈ రెండు [గంథము 

లును నన్నయవి కావు. 

నన్నయ సమకాలికులు 

అధర్వణుడు, వేములవాడ ఫీమకవి అను ఇరువురు స్నుపసిద్ధులు నన్న 

యకు సమకాలికులుగా చెప్పబడుచున్నారు. వీరిలో : 

1. అధర్వణాచార్భుడు :-- ఇతడు నన్న యకాలము వాడనుటకు ఒక 

పుక్కిటి పురాణమే ఆధారము. సన్నయ భారతము (వాయు దినములలోనే ఆధ 

ర్యణుడు ఒక భారతమును వాసి తీసికొనివచ్చి చూపగా నన న్నయ ఆసూయచే 

దానిని త గులబెట్టించెనని ఆ పుక్కిటిపురాణముయొక్క సారము. ఈ పాపపు 

కథ కల్పించినవానికి వచ్చిన పుణ్య మెట్టిదో వానికే ఎరుక. అధర్వణునిచే ఒక 

భారతము రచింపబడినమాట నిజమె ! సర్వలక్షణసార సంగహము. కవి చింతా 

మణి, అప్పకవీయము మొదలగు లక్షణ (గంథములు ఆ భారత పద్యములను 

ఉదాహరించినవి. వాటి నన్నిటిని ఒకచోం జేర్చి పరిశీలించిన శ్రీ వీరేశ లింగము 

వంతులు ఆ పద్యములు విరాటోద్యోగ ఫ్ష్మ పర్వముల కథకు సంబంధించినవని 

నిర్ధారణ చేసెను. తిక్కన వలెనే అధర్వణుడు విరాటపర్వాదగా రచనకు పూను 
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కొని కొంత భాగము వాసియుండననియు, తిక్కన రచితమైన సమ్మగ భార 
తము నెదుట అధర్వణుని అసంపూర్ణ (గంథము నిప్ప్రయోజనమై లోకముచే 
విస్మరింపబడినదేమో యనియు విమర్శకులు ఊహించిరి. ఈ యూహ నిజమైనచో 

అతడు నన్నయకు తరువాతి వాడగునుగాని సమకాలికుడు గాడు. 

మరి ఆధర్వణుని పేరుమీద వికృతి వివేకము, |తిలింగ శబ్దానుశాస 
నము, అధర్వణ ఛందస్సు ఆను మూడు లక్షణ [గంథముల పేర్లు వినవచ్చు 

చున్నవి. వీటిలో అధర్వణచ్చందమునుండి ఒక లక్షణ గంథములో కింది 

పద్యము ఉదాహరింపబడినదట ; 

మగణంబు( గదియ రగణము 

వగవక కృతి మొదట నిలుపు వానికి మరణం 

బగు నిక్యమం।డు; మడియ(డే 

యగునని యిడి తొల్లి 'టేంక ణాడిత్యు డనిన్. 

ఈ పద్యము అధర్వణునిదే యయినచో ఆతడు నన్నెచోడునకు 

పూర్వుడు కాడు, ఎట్టనగా మగ ణము (పక్క రగణముంచి కతి మొదలు 

పెట్టరాదు అనియు దీనిని పాటింపక సాహసించి మగణము (ప్రక్క రగణము 

నిలిపిన వానికి మరణమగుననియు, అట్లు నిలిపి 'దేంక ణాదిత్యుడు మరణించె 

ననియు ఈ పద్యమ యొక్క తాత్పర్యము. కృత్యాదిని మగణము (పక్క రగ 

ణము నిలిపిన కవి నన్నెచోడుడు. కుమారసంభవ మంగళాచరణ పద్యము 

(స్రగ్ధర. దానిలో మగణము (పక్క రగణమే నిలుచును. ఆ నిషేధమును 
పాటింపక పోబట్టియే నన్నెచోడుడు మరణించెనని అధర్వణుని యభ్మిపాయము 

కాబోలు, ఏమైనను 12వ శతాబ్దీ మధ్యకాలమువాడైన నన్నెచోడుని తరు 

వాతనే ఆధర్వణు డుండెననుటకు ఈ పద్యము నిదర్శనము కాగలదు. 

వేములవాడ ఫీమకవి:. ఇతని చర్మిత అధర్వణుని చర్మిత కంటెను 

సిరాధారము. ఇతనిని పురస్కరించుకొని కూడ నన్నయకు దుక్కీర్తి నాపా 
దించు కథ యొకటి అప్పకవి అల్లెను. ఆ కథ సారాంశ మేమనగా : భీమకవి 

రాఘవపాండవీయమును రచించి రాజమహేంద్రవరమునకు పోయి నన్నయకు 

చూపగా దానిముందు, తాను రచించు భారతము నిలువదనెడి భయముచే 

నన్నయ దానిని రూపు మాపెనట. అంతట భీమకవి (పతీకారార్థము నన్నయ 
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భట్టు. రచించిన ఆం(ధళబ్ద చింతామణిీని నంగహించుకొనిపోయి గోదావరిలో 

కలిపెనట. 

తే॥ భారతము? దెని(గించుదు€ దా రచించి 

నట్టి రాఘవ పాండవీయంబు నడా 

ఛందమునడంప నీఫక్కి_ సం|గహించె 

ననుచు భీమన యెంతయు నడంచె దాని. 

కం॥ ఆదిని ఫీమ కవీం దు(డు 

గోదావరిలోనం గలిపె. గుత్సితమున్క నా 

మీదట రాజనరేం[ద 

ఇ్మాదయితునిపట్టి దాని మహి వెలయింబెన్. 

(ఆప్పక వీయము) 

ఆంధశబ్ద చింతామణిని నన్నయకు అంటగట్టి ఆయనకులేని కీర్తిని 
సంపాదించి పెట్టదలచిన అప్పకవి ఈ పాపపృ వృత్తాంతమును కూడ అతనికి 

అంటగట్టి లేని దుషీ, రిని సంపాదించి పెట్టెను* 

ఈ కట్టుకథనె నమ్మినచో భీమకవి నన్నయకు సమకాలికుండగునని 
(భమ కలుగును, 

పాబీన కవులలో చాల మంది ఖేమకవిని పూర్ణ కవులలో ఒకనినిగా 

స్తుతించిరి. లాక్షణికులు చాలమంది తమ సూ[తములకు లక్ష్యములుగా ఆతని 

[గంథములలోనివిగా కొన్నిపద్యములు ఉదాహరి౭చిరి. అవి అన్నియు నిజమైనను 

కాకపోయినను వేములవాడ భీమకవి విస్మృత కవి వర్గములో చేరిన యొక 
(ప్రాచీన కవి యని నమ్ముటకు అవి కొంత ఆధారమగును. అదీగాక శ్రీనాథుడు 

కాశీ ఖండమున వేమారెడ్డి నోట పలికించినట్టుగా తన నానావిధ శైలీ విశేషము 

లను ఉగ్గడించుకొనుచు వేములవాడ ఖీమకవిని నన్నయ, తిక్కన, ఎజ్జనల 

కంటె 1పథమముగ పేర్కొని యుండుటచే భీమన నన్నయకంజు [పాచీను 

డేమో అని ఒక సంశయము కలుగుటకు అవకాశ మేర్చడినది, 

సీ॥ వచియింతు వేములవాడ ఫీమనభంగి 

నుద్దండ లీల నొక॥ొక్క మాటు, 

భాషింతు నన్నయభట్టు మార్గంబున 

నుభయ వాక్సెఢి నొక|్కక్క మాటు, 

(9) 



68 

వాకుత్తు తిక్క యజ్వ (ప్రకారము రసా 

భ్యుచిత బంధముగ నొకొక్క మాటు 

_ పరిఢవింతు పదింధ పరమేశ్వరుని కేవ 
సూ క్రివె చితి నొక్కొక్కమాటు 

నైషధాది మహా |పబంధములు పెక్కు. 

చెప్పినాండవు మాకు నాఖశ్రితుండ వనఘ |! 

యిపుడు చెప్ప. దోడంగిన యీ [(పబంధ 
మంకితము సేయు వీరభద్రయ్య పేర. 

ఆ పై నుమారు నూట యిరువదియైదు సంవత్సరములకు పిమ్మట పింగళి 

సూరన తన రాఘవ పాండవీయమున పూర్వుకాలమున ఖీమన రాఘవ పాండ 

వీయము రచించెనన్న ఒక వదంతి కలదనియు అందు “ఏమియు ఏయెడన్ 

నీలుచు ఇవ్వరు కానరు” అనియు చెప్పుటబద్ది ఆ [గ్రంథము భీమకవి రచించె 
నన్న సంగతి లోకమున వ్యాపించి యుండెననుట నిజము, 

“ఫీమన తొల్లి చెప్పెనను పెద్దల మాటయె కాని యందు నొం 

డేమియు నేయెడ న్నిలుచు చెవ్పురు. గాన రటుండ నిమ్ము నా 
నా మహిత (ప్రబంధ రచనా ఘన విుతి నీకు గల్లుటన్ 

నామది, దద్ద్వయార్థకృతి నై పుణియుం గలదంచు నెంచెదన్.” 

(రాఘద పాండ ఏయము) 

సెక్కు. గంథములతో పాటు ఆదియును నశించిపోయి యుండవచ్చును. 

ఆ నాశమునకు కారణ మూహింపలేక అప్పకవి పైని చెప్పిన ఒక కట్టుకథ అల్లె 

ననుమాట నిజము. సారాంశమేమనగా: (గంథములు పోయినను భీమకవి పేరు 

మాత్రము నిలిచి యున్నది. ఆతడు నన్నయకు పూర్వుడా సమకాలికుడా 

యనునది [పస్తుతాంశము. శ్రీనాథుని సీసపద్య పాదమునుబట్టి పూర్వుడే యను 
(భమ కలిగినను భీమన చాటు పద్యములనుబట్టి పూర్వుడు కాకపోవుటయేగాక 

నన్నయకు సమకాలికుడును కాడనియు అనంతర కాలము వాడనియు నిర్ధారణ 

చేయవచ్చును. 

ఫీమన చాటువులనీ చెప్పబడునవి లోకమున చాల పద్యములు గలవు. 

కాని వాటితో అతని పేరు కలవిమా[తమే కాలనిర్ణ యమునకు సాధనము లగునుం 

తక్కినవి నిరుపయోగములు, ఉపయు క్రమఃలైన వాటిలో ఈ క్రింది రెండు 
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పద్యములు మ్యాతమే ముఖ్యమైనవి. వీటిలో మొదటిది తెలుంగాధీశుని దర్శింప 
బోయినపుడు అతడు చెప్పినది; రెండవది రాజ కళింగ గంగును శపించినది. 

మ॥ “ఘనుండన్ వేములవాడ వంశజు(డ దాక్షారామ ఫీమేళ నం 

దను(డన్ దివ్య విషామృత [పకట ([పముఖ) నానాకావ్య ధుర్యుండ ఫ్ధ్ 

మన నాపేరు వినంగ( జెప్పితి, దెలుంగాధీశ ! కస్తూరికా 
ఘనసారాది సుగంధ వస్తువులు వేగం దెచ్చి లాలింపరా ! 

వేములవాడ ఖీమకవి వేగమె చూచి కళింగగంగు తా 

నామముమాని కోపమున సందడి దీజిన రమ్ము పొమ్మనెన్ 

మోమును జూడ దోస మి(క ముప్పది రెండు దినంబు లావలన్ 

జామున కర్ణమం దతని సంపద శ్యతుల' జేరు. గొవుతన్.” , 

జి! pore 

వై పద్యములలో పేర్కొనబడిన తెలుంగారీశ కళింగ గంగులు సమ 

కాలము వారై ననే తప్ప భీమకవి వారిరువురిని దర్శింపబోవుట తటస్థింపదు. 

కావున ఆ కవి ఆ యిరువురకు సమకాలమువాడై యుండవలెను. శ్రీనాథుడు 

దర్శించిన తెలుంగారీశు డొక్కడు కలడని అతని చాటు పద్యమువలన తెలియ 
వచ్చుచున్నది. 

శ్రా! “ఆక్షయ్యంబుగ సాంపరాయని తెలుంగాదీశ |! క స్తూరికా 

భిషాదానము చేయరా నుకవిరాడ్భృందారక' |శేణికిన్ 
దాశ్షారామపురీ విహార వర గంధర్వాప్పరోభామినీ 

వక్షో జదయ కుంఖి కుంభముల పై వాసించు6 దదాకిసనల్ .” 

. ఈ పద్యములో శ్రీనాథుని పేరు లేకపోయినను కన్తూరిని యాచించుటయు 

దాని వినియోగమును గూర్చి బాహాటముగ వక్కాణించుటయు శ్రీనాథునకే 

చెల్లును. కాబట్టి ఈ పద్య క ్రరృృత్వమును శంకింప నక్కరలేదు. శ్రీనాథుని 

తెలుంగాదీశుడును, ఫీమకవి తెలుంగాదిశుడును ఒక్కడే యయినచో ఆ కవులు 

ఇరువురును సమకాలికులు కావలసి వచ్చును. కాని అది యట్టిది కాదు. భీమన 

శ్రీనాథునకు మిక్కిలి [పాచీనుడని శ్రీనాథుని సీనపద్య పాదమే సాక్ష్యము, 

కావున ఈ తెలుంగాధీపలు భిన్నులు. మొదటి పడ్యమందలి “తెలుంగాథీశ” 

అనెడి సమాసము వ్యాకరణ యు క్రము కాదనియు దానిని 'కళింగాధీశ' యని 
సవరించుకొన్నచో వ్యాకరణ యుక్త మగుటయే గాక రెండవ పద్యములో చెప్ప 
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బడిన కళింగ గంగు ఆ కళింగాధీశుడే ఆగుననియు అప్పుడు ఇతర్ వికొల్చము 

లేవియ లేకుండ క్లీమన కళింగగంగు సమకాలికుడని నిర్దారణ చేయవచ్చు 

ననియు శ్రీ జయంతి రామయ్య పంతులు కవి జనాశయ వీశికలో ఒక నూచన 

బేసెన. ఈ నూచనలో 'తెలుంగాధీశ” సమాసము తప్పనుట ఒప్పుకొన దగినది 
కాదు. శ్రీనాథుడు [పయోగించిన తెలుంగాధీశ సమాసము ఒ వ్పెనపుడు భీమన 

పయోగము తప్పగుట యెట్లు? కాని ఈ వివాద భూమియొక్క వి స్పృతిని 
సాధ్యమైనంతవరకు తగ్గించి ఆ పద్యములలో ఏదో యొకదానిని అంగీకరించుట 
లెస్స. తెలుంగాథిశులు పెక్కురుండుటచే. దానిని విసర్జింపవచ్చును. అప్పట్ల 
వేములవాడ ఫీమకవిరాజు కళింగంగునకు సమకాలికుడని సారాంశము తేలును. 

ఆ రాజు 11 వ శతాబ్ది అంత్య భాగమువాడట. 1077 లో పట్టాభిషికుడె 
సుమారు ఏబది అరువది సంవత్సరములు రాజ్యపాలన చేసెనట. కాగా ఆతని 

సమకాలికుడైన భీమన 11 వ శతాబ్దీ చివరి పాదనుననో 12 వ శతాబ్ది (పథమ 

పాదముననో ఆ రాజును దర్శించి యుండవచ్చును. ఆ దర్శనము నాటికి ఆతడు 

(పౌఢ వయస్కుడు అనుకొన్నచో నన్నయకంపె వయనున చాల చిన్నవాడై. 

యుండును. వారిరువురకుగల సమకాలిత్యము ఆ మాష్మతమె. ఆ విన్న 

వయస్సులోనే భీమన అసాధారణ (ప్రజ్ఞాసాధ్యమైన రాఘవ పాండవీయ రచనకు 
సాహసించి యుండునని నే ననుకోను. ఆ సమకాలికత్వమును పురస్క రించుకొని 
రాఘవ పాండఏయ నాశనమునకు నన్నయ కారణమని నమ్మకూడదు. 

పోయినవి పోగా భీమకవి పేరుమీద “కవి జనాశయి మనెడి ఛందో 
[గంథ మొకటి సెటీవమై యున్నదనియు లక్షణ [గంథములలో (పస్తావింప 

బడిన ఫీమన ఛందము ఇదియే యనియు ఆ (గంథమును (పిక బించిన 

శ్రీ జయంతి రామయ్యపంతులు ఒక నిర్ధారణ చేసెను. ఆయన తన సిద్ధాంత 

మున కాధారముగా కవి జన్నాశయ తాళప[త (పతులలో ఒక దానియందు గల 

ఈ [కింది పద్య మాధారముగా చూపెను. 

“వేములవాడను వెలసిన 

ఫీమేశ్వరు కరుణ గలుగు ఫీమ నుకవినే( 
గోమటిరేచన మీంచను 

సీ మహి. గవులెన్న ఛంద మెలమి రచింఐతున్.” 



69 

ఈ పద్యము కవిజన్నాశయ | పతులు పదింటిలో తొమ్మిదింట లేదు. 

గద్యమున నిది ““శావకాభరణాంక' విరచిత మని కలదు. భీమన దినిని పేర 

జెప్ప నుద్దేశించినచో తాను రచించినట్లు పయి పద్యము (వ్రాయుట స్వవచో 
వ్యాఘాతమే కాక ఆశయ మిచ్చినవానిని మోసపుచ్చుటయు అగును. అదిగాక 

భీమన పరమశై వుడు ; రేచన జైనుడు. 11వ శతాబ్దమున శైవులకు జైనులకు 
సాంఘిక యుద్ధములు తీవముగ జరుగుచుండగా భీమన దీనిని రేచన పేర 
రచించుట పొసగదు ఒకవేళ మతభేదముల నతి[క్రమించిన మైెతి వారిరువురకు 
నున్నను, నిందు జిన మత (ప్రశంస చేయు విశేషణము లుండరాదు. జినమత 

(పశంస కవిజనా!శయ మున విశేషముగా గలదు. కావున కవి జనాశ్రయము 

నకు ఖీమనకు నెంతమాతమును సంబంధము గలదని చెప్ప వీలులేదు. 

కాకతీయ సామంతుడగు గోక ర్పుడను ఒకరాజు కవిజనా ధయ క్ర ర్త 

అనెడి | పతీతి కలదు. 

అధర్వణుడును ఖీమకవియుకాక నన్నయకు సమకాలికులై న యితర 

కవులు పెక్కురుందురు. ఇతరులమాట ఆటుండనిండు ; ఆయనకు సహాధ్యా 

యడె భారత రవనకు తోడ్పడిన నారాయణభట్టి ఆ౦(ధముతోసహా నానా 
భాషలలో కవిత్వము చెప్పగలవాడు గదా! అట్టివారే మరికొందరు [గంథ 

కర్తలు కాకపోయినను కవిత్యము చెప్పినవారును ఉండవచ్చును, నన్నయ 

యుగము అని చెప్పిన ఈ 11వ శతాబ్దిలో ఒక్క భారతము తప్ప వేరొక 

గంథము కానరాక పోవుటచే ఆ యుగమునకు నన్నయ కర్త యయినట్లుగానే 
ఆ భారతము ఆ శతాబ్ది వాజ్మయమునకు ఎకైక |పాతినిధ్యము వహించినది. 

శివకవి యుగము 
రాజనరేం[దుని తరువాత రాజ్యమునకు వచ్చిన ఆతని కుమారుడు 

కుళోత్తుంగచోళుడు వేంగీరాజ్యమును సియముగా పరిపాలింపక తన ( పతినిధుల 

పాలనకు వదిలి, తన మేనమామల రాజ్యమైన చోడదేశము లభించుటచే ఆ 

సింహాసన మధిష్టంచి చాళుక్య చోళ రాజ్యముల రెండింటికి చ'కవ ర్తి యై దక్షిణ 

దేశముననే ఉండిపోయెను. అతని కుమారులు ఇద్దరు ముగ్గురు రాజ్య (వతినిధు 

లుగా వేంగీదేశమును పరిపాలించిరి, తరువాత తెలు(గుదేశమునకు రాదగిన 
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శయ కపోవుటచే చాళుక్య చేనాధిపతులలో ఒకడైన గొంక 

ఫ్నెడి పవావీరుడు చాశుక?; సామంతరాజుగా ధనదపుర మను నామాంత 
టై 

రాజధానిగా జేసికొని, చాకుక్యరాజ్యమును పరిపాలింప 
“ల చందవోలును 

బాబ వన్న, ఈ గొంకవంశపు రాజులు వెలనాటి చోళులమని పేరు "పట్టుకొనిరి, 

రాజ వేం దుడు వలుపాట్లుపడి రాజ్యమునకు కరిగించిన స్థిరత్వము కమమ గా 

క క ల 

వరి వెలనాటి చోపల కాలములో 'సామంతనృపుల పరస్సర- ఆసూ యా ద్వేష 

ము ఖండ ఖండములై తుదకు చాళుక్యరాజ్య మనెడి పేరే 
ల వల సా మాజా 

ఆ ౬ ఓ 
| 

తేకందపోడను. ఆ స్ట్లలో ౬ ఒక ప్పుడు చాళుక్యులకు సామంతు లై న కాకతీయులు 

తమ పేరుమీద ఒక సతం(త్రరాజ్యమును స్టాపించుకొనిరి, (పథమదశళలో ఈ 

శ్చిమ చాపక్యులకు సామంతులుగి నుండి తుదకు స్యతం|(తులై 

కడేశమన బాల భాగమునకు అధిపతులై సా్యమాజ్యమును స్టాపించుకొనిరి. 

మించు 125 సంవత్సరములు ఆవిచ్చిన్నముగ సాగెను 

| లు దాక). ఈ కాలములొ తెలు(గుదేశమున అవై దికము 

లన బెద్డ జైన మతములనే కాక వైదికమైన ఆదె్వితమును కూడ తిరస్క 

దిచచు, శ్వుడు తప్ప వేరు దేవుడు లేడు అని శివపారమ్యమును బోధించెడి 

వమతము తిలయె తి త్తి విజృంభింపసా గెను, ఆ మతమును వాజ్మయముద్యారా 

జేసిన తెలుగుకవ్రలు ఆ శతాబ్దిలో ముఖ్యముగ మగ్గురు గలరు. వారె 

నటుడు. పం పండేతారాధ్యు డు, పాల్కు. రుకి సోమనాథుడు. ఈ మువ్వురిలో 

మూచవవాడైన సోమనాథుడు 18వ శతాబ్దిలో కూడ కొంతకాలము జీవించి 
౫ వవరచని చేసినను అతని జీవితాంత్యమును నిర్ణయించెడి యథార్థచరిత లేక 

పొపికిదచె సొలక్యమ రకు రంగనాథ రామాయణమునకు పూర్వము ఈ శైవ 

కవితా తనకు ఓకి మేర యేకృరచుట న్యాయమని ఈ యుగమును 

[వక్ తో. అపితిసి ఈ మువ్వురిలో నన్నెచోడుడు, తక్కిన ఇరువురివలె 
శివా చారంకితైమును వహించి మత;పచారకుడుగా వ ర్రించినవాడు కాడు. ళో 

అడు కివాచారతత్వరుడున్కు జంగమ భ కుడును అయినను మత (గంథ మును 
పాయక కొ శు “ఇమే వాజ్మ యమునకు "అలంకారము కాదగిన ఒక [ప్రబంధ 

మున్ను వాని" శెవులకే గాక ఆన్య మత స్థలకు కూడ కవిగా ఆదర్శపాతు 
ఉయ్యెన, ఆతని ప్రబంధము క కుమార సంభవము 1910 వ సంవత్సర (పాంత 
. జీ ్ల నవ ఆర్య 

ఎపొావంళి దాసిసి పకట టించు వరకును ఈ పేరుగల కవి యొకడున్నా డన్న 
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మాలు ఆమి ఎవ్వరను నెరుగరు. [పాచీనగంథసంపాదన (పకటనములే సాహి 
తోోమాసశగా వరర్తించిన శ్రీ రామకృష్ణకవి ఈ (గంథమును ప్రచురించునపుడు 
నన్నెచోడుడు సన్నయకంటె పూర్వుడు అని ఒక సిద్ధాంతమును చేసెను, 
ఆంత కుముందు నన్నయయే ఆదికవి యని, భారతమే [పథమ్మగంథమని విశ్వ 
సించి యున్న ఆం|ధసాహిత్య లోకమున శ్రీ రామకృష్ణకవి సిద్దాంతము ఒక 
సంచల నము కలిగించినది. తదాదిగా ఈ క వీశ్వరుని యథార్థకాలనిర్ణయ ము చేయు 
టకు అన్నో పరిశోధనలు జరిగినవి. ఇప్పుడును జరుగుచున్న వి. ఇకముందును 

జరుగ యచ్చును. ఏవో శాసనపరిళోధనలవల్ల నేడు చేయబడిన ఒక సిద్ధాంతము 

అచిర కాలములోనే వేరొక శాసనాధారమువలన నిర_స మగుచున్నది. పురాతత్వ 

పరికో ధనలు జరిగినంతకాలము శాసనములు లభించుచునే యుండును. ఆ పరిశో 

ధనలకను వాటి లబ్టికిని అంతముండదు. కాగా తెలుగుకవుల కాలమును జీవిత 

చరి{త అను నిష్కర్షగా చెప్పుట సాధ్యము కాదు. కావున నన్నె చోడునివిషయము 

కూడ ఇంతవరకు సాధ్యము కాలేదు. కాకపోతే అఆతనిపేరు మీద జరిగిన వాదోప 

వాదముులతో అతని (గంథముమీద జరిగిన విమర్శనలతో చారిితక విమర్శ 

నాతడై ఈ మైన ఒక [గంథజాలము వెలసినది. తెనుంగున ఏ కవిని గురించియు 

కంత విమర్శ వాజ్మయము పుట్టలేదు. శ్రీ రామకృష్ణకవి ఇతనిని నన్నయకు 

పూరు డనే సిద్ధాంతమే చేయకపోయినచో ఆయన గాని, మరి యితరులు గాని 
సంపాడొంచి (ప్రకటించిన ప్రాచీన [గంథములలో కుమారసంభవము కూడ 

ఒకటి మె ఇంతమంది దృష్టిని ఆకర్షించెడిదే కాదు. కృష్టదేవరాయనిచే సమ్మా 
సితుడై. రాధామాధవ విరుదమును నంపాచించిన చింతలపూడి ఎట్జ నార్యునసి 

రాధాయమూ ధవ మనెడి కావ్యము శ్రీ నడకుదుటి వీరరాజుపంతులు వాసీన దీ దికతో 

మొన్న మొన్న (పకటితమగు వర్యంతము లోకము దానిపేరై నను వినియుండ 
లేదు. [(మకటిత మైనపిమ్మట దానిమీద వివాదములు గాసి, విమర్శనలు గాని 

బయలు చేరలేదు. ఉఊత్తమజాతి కవియైనను ఎజ్జినార్యుని గురించి మహాకవులలో 
ఓసి నిగా 'పేర్కొనువారును లేరు, తాళప(త గంథభాంఢార పరిశోధకుల దయ 

వలన వు నర్జన్మ లెత్తిన కవులు అల్జివా రెందరో కలరు. వారెవ్వరికిని రాని 

[వచారము ఈ నన్నెచోడునకు వచ్చుటకు కారణము అతని కాలనిర్ణయ 

సమసకాయమే ! నన్నెచోడుని గంథమున కవి కాలనిర్ణయమునకు అక్కరకు 

రాదగిన చారి తకాధారములు ఆంతగా లేవు. కృతిక ర్రయొక్క వంశవర్గనము 

గాని, కృతిపతి నంళవర్జ్దనము గాన్హి పూర్వాంధకవుల అనుస్మరణము గాని 
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ఈ గంథమున లేవు. /గంథక ర్త స్వవిషయమున చెప్పుకొన్న పద్యములను 
బట్టి ఆతని తండి! పేరు చోడబల్లి అనియు, తల్లిపేరు శ్రీసతి అనియు, ఆ తండి 

పాకనాటియందు ఇరువది యొక్క వేయి [గామముల కదీశు డనియు, తాను 

చెంకణాదిత్యు డనియు మా|తము తెలియవచ్చును టెంకణాదిత్యు డనగా 

దక్షిణ సూర్యుడు. ఇది మొదటి దక్షిణదేశ చోళరాజై న కరికాలచోడుని బిరుద 

నామము. ఆతడు తమకు మూలపురువుడని చెప్పుకొన్న చోడరాజులు పెక్కురు 

ఆ బిరుదమును తాము కూడ తాల్చిరి. నన్నెచోడుడు టెంకణాదిత్యుడ నని 
చెప్పుకొనుటలో గల యర్థ మిడియే. 

Co 

కృతిక ర్రకు సంబంధించిన వృత్తాంతము ఇంతమా[తమే ; మరి ఈ 

(గంథమునకు కృతివతి మల్లికార్జునయోగి యనెడి యొక శై వాచార్యుడు, కృతి 

పతి కృతిక రకు మతగురువే కాకుండా విదాకగురువుకూడ ఆమియుండునేమో! 

ఆంతేకాదు, ఈ కవి ఆ ఆచార్యుని ఇష్ట దైవముగా, జీవితేశ్యరునిగా ఆరాధించిన 

శిష్యుడు. మె అంశములకు ఆధారములైన పద్యము లివి : 

ఉ॥ జంగమ మలికార్డును నిసర్గ కొవిస్తవనీయనూ క్తి యు 

“కిం గొనియాడి సత్క_ విత? గేనములే కనురక్త యైన భా 

షాంగన( దక్క నేలిన మహత్యము లోకమునం |బసిది నా 
వ 

భంగిగ విస్తరించెద( |బబంధము స|దసబంధురంబుగాన్. 

చ॥ గురువున కిషదెవమునకుం బతికిం గృతి సెప్పి పుణ్యమున్ 

వరమును దేజమిుం బడయవచ్చు జగంబుల సిశ్చయంబు మ 

ద్గురువును నిష్ట దెవమును గూర్చు నిజేశు.డు దాన నాకు( గా 

కొరునకు నిట్లు నసేకులునె యొకు ట లాభము లెన్ని యన్నియున్. 

చ॥ ఆరినరపాల మౌళిదళితాంఘెయుగుం డయి మేటిపాకనా 
డిరువదియొక్క వేయిటి కదిశుండు నా( జను చోడబల్లికిం 

జిరతరకీ_్తి క గ మహిషీతిలకం బన హైహయాన్యయాం 

బర శశిరేఖ యెన గుణభాసిని శ్రీ నతికిం దనూజు(డన్. 
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శ్రీరామకృష్ణకవి నన్నెచోడుడు నన్నయక౦టె చాల పూర్వుడని సిద్ధాం 

తము చేయటలో ఆయన యుదాహరించిన ఉపపత్తులు రెండు తరగతులకు 
. చెంది యున్నవి. ఒకటి శాసన ప్రమాణము, రెండు భాషా (ప్రాచీనత. 

1, శాసన (పమాణము ఏ; ఆయా పేర్కాన్న శాసనములు మూడు. 

కుడుంబాలూరు శాసనము :- ఈ శాసనములో 900.950 మధ్య కాల 

మున ఉన్న వ్మికమకేసరి యనునొక చోళరాజు మల్లికార్జునుడనెడి ఒక. యోగిని 
గొరమించి ఆయనపేర నొక మఠమును కట్టించెనట. 

బీచుపల్లి శాసనము :- ఈ శాసనములో చోడబల్రి దేవుడు అనెడి ఒకరాజు 
902 వ సంవత్సరములో కృష్ణా తీరమున విశ్వనాథ దేవాలయమునకు భూదాన 

మిచ్చినట్లు ఉన్నదట. 

చేరులేని మరియొక కాసనము :- _నన్నెచోడుడను ఒకరాజు పశ్చిమ 

చాళుకమ్యులతోడి యుద్ధమున 940 వ సంవత్సరములో హతుగై నట్లు కలదట. 

మొత్తముమీద ఈ మూడు శాసనములలోని పేర్లు గంథములోని తండి 
కొడుకుల యొక్కయు, గురుశిష్యుల యొక్క పేర్ణతో సరిపోవుచున్నవి. 

కనుక ఆ మువ్వురే ఈ మువ్వురనియు 9140 లో యుద్ధమున చనిపోయిన 

నన్నె చోడుడే ఈ గంథకర్త యనియు కవిగారి సిద్ధాంతము. 

2. భాషా (ప్రాచీనత : ఇక భాషా ప్రాచీనత విషయములో శ్రీరామ 
కృష్ణకు వి (వాసిన వాక్యము లివి :- నన్నెచోడుడు నన్నయ భట్టారకునికంటే 
(పాచి నుడని, కుమారసంభవమునందలి వ్యాకరణ చృందో విశేషాత్మకాపూర్వ 
వద కప యోగములు సహస ముఖముల ఘోషించుచున్నవి, 

చె సిద్ధాంతమునకు ఈ కిందివి ఉదాహర ణములగును* 

1. రందో విశేషములు :. దీర ముమీది అరసున ఎను నిండుసున్న చేసి 

సిదాను న్వారపూర్వకాక్షరముతో పానను చెల్లించుట. 
(తథ. రు 

కం॥ వీండేమిసేయు. బంచిన 

వాండుండ(గ నిక్కమునకు వధ్యు(డుగా నా 

ఖండలు(డుగాక, యేసిన 

వాండుండ(గ నేమిసేయు బరికర మనిలోన్. 

(10) 
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ఊఉ: చందన కరమందు ఘనసారరజః [వ్రసరంబు కీతలుట్ 
ళు 

um శ భళా e౮౯౮ హత ధాచాక కా Coo 

శతి చాత అలి mvs శo లల 

'జంబుల నేర్చి తలిర్చి సిద్ధికిన = భె | (౧ [ళ్ళి ల్ లం (ర న్స్ క్ష్ ల 

. roy Cr ER 

పేర్మితో నఖిలలోకములుం దగ? గాంచుచున్న వే 

దాంగు ననంతు వ్ష్ణు( గమలాధిపు సంస్తుతిందేల్చి సమ్మ తిన్. 
గు శ వా ఫో 
జట ఆలీ లు. a sw de® 

షా “వచినిట్టగునుం లేకున్నచో పూర్ణార్దబిందు (పాసమగుము. 

“ఫపూక్వాత్షరముగాగల నంయు కాక్షరమునకు రేఫతో కూడని రెండవ 
ఉత మయుక్క ద్విత్వముతో (పాస చెల్లించుట. 

aE “భధం డంతక వాహినుల్ శరహతిన్ భంజించు నబ్రిమ్మెయిన్ 
దై Egan రథ వ;తముల్ విజిగి వేదండాంకురానీకముల్ 

గాడన్ భబపికోరకంబులలరన్ నూత్నాళ్య పుషాఘముల్ 

పద్మ వనముం మద్చాణ వర్ష ౦బునన్. ళా 

య (వ 
కరణ విళషములు లు : సాధ్యములుగా గాని, మి[శమములుగా 

సల గ మరక చించు స 37 
వ ఐచుటకు వీలులేని సంస్కృతా ం|ధ పదఘతటిత సమాసములు? 

vos 
one ou భళి జి soo 

భితమై స సంగామ రం ంగోత్సృధథు జలధిమహా నీ ఏకరంబయ్యె జూడన్ 



చ పుడమిపు(డున్ ధనాఢ్యు(డును భూరిబలుండును శౌర్యవంతు+డున్ 

గడు దృఢపాణిపద్ము(డును గాక యొడ౦బడ దళ్యమేధ మిం 

దడర+గ4జేయుః€ దన్మఖమునందుల పుణ్య ఫలంబులంద?గా 

నడుగడు గశ్వమేధమను నాజిమొనంజని చావు సేగియే.” 

4. అలంకార విశేషములు ; ఉపమావాచక ద్విరు క్తి 

సీ॥ “వేలావనమునందు విలసిల్లు వ్నిదుమ 

వల్లిక యుదయించు వడువువో లె 
బూర్వ దిక్పతి కతి నురణతో నుతసుధా 

కరరేఖ యుదయించు కరణివోలె.” 

4. ఆ(కుతపూర్వ్ణ శబ్దములు, అర్థములు 3 

1. ఆగుధాతువుయొక్క_ భావార్థరూపము “అగుటకు” బదులు 

“అగుడుో 

“దో షారంభులు వర్ణనీయు లగుడది యరుదే” 

“ఆతిసత్తుల( గూడి బలియు లగుడది యరుదే” 

2. కుందుధాతువునకు “కుందిల్లు" ఆను రూపము 

“వనటం గుందిల్లి చింతించు చున ” 

శి. సమూహము అను ఆర్థమున సమూహీ 

“శారద నీరద సమూహపి చాడ్పునంబోలెన్” 
4. [గహశబ్దమునకు తద్భవముగ (గాము. (నేటి (పయోగము గాము ) 

“సఅజఅతెంచి మగుడ (బెట్టిన నజీముజీవలి (గాము వట్టినట్ల నలుడు మై. 

5. పరభాగ శబ్రమునుండి అతిశ యిల్లు లేక అతిళశ యిల్హజేయు అను 

నర్భమున “పరభాగిల్లు” అని నామ ధాతువును నిష్పన్నము చేయట 

“ఉమామహేశ్వరుల పురోభాగంబుం బరభాగిల్లుచు”. 

దానివంటివే కావడించు, ఎంగిలించు ఆను ఈ (కింది నామధాతువులు. 

“పమథగణము దక్తు( బడ౭గొట్టి కట్టుచు( 

గాలు(జేయు బడియం గావడించి” 
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శ్ 
త రొ 

"న్టుక లావులించి వాసన నల్ల బసిగొని 

కేజేజికము భెంగిలింప కుండ” 

6, వెంటబడు, వెంబడించు ఆనునర్గమున వెనుచెందు 

శ వజారిల | డిగ్గజేం( దంబు “వెను దెంచె! దెరల గుహుడు. 
ఛా 

7. ఆండురు = స్రీలు వకచచనము-----ఆలు= 

జేటము = అనురాగము, మేలిల్లు = _్రోష్టము. 

కలు = అసూయ, కందవడము = తెర. 

వేరు, గోమిని = లమ్మీం 

స్వే 

ఇవిగాక అసంవ్యాకముల్పైన కన్నడ పదములు, తమిళ పదములు 

వచ లవిదిగా వాడబడియున్నవ్. 

సంసృయృత పుంలింగ శబ్దములు తత్సమములగునపుడు ఉకార పూర్వక 
“డొ పత్యయము చేరును అని “నియమము. దీనికి భిన్నముగ శాసనములలో 

ఉత్తాము మామే పచ్చి “డు” చేరని రూసములు అరుదుగానున్నవి. ఆ 

యాచాకమునుబట్టియే నన్నయ నీచు, మూర్చ, వృద్దు శబ్బములకు “డు” చేర్చు 

పండ “నే పయోగించెను. నన్నె చోడుడు అట్టిదే యగు కరికాలచోడు అను 

“జలధి మహీపతి మొలనూలుగా(జుట్టి పాలించె. గలి. గవికాలచోడు.” 

మరి కాసనమలలో ఉకార పూర్వకము గానట్టి “డు” చేరిన రూపము 

దేవండు, వీమండు, రామణ్జు గరుడడు మొదలై నవి, 

ఇరా వి*ష రూపములు నన్నయ భారతములో గాని తరువాతి [గంథ 
సి కాారాకపోవుటకు కారణము నన్నయ నాటికి తెలుగుభాష అన్ని 

మష్య్చాతమై నియతిచెందినదనియు నన్నెచోడుని. నాటికి అట్టి 
సంసారము జరుగలేదనియు ఆనాటి తెలుగు సోదర భాషలైన (దావిడ 
క న్నచఉములతో పూ రిగా విడివడిపోక ఆ భాషల పదములను, ఆర్థములను 

ww nw" 
wd కు వాడుకొనుచున్న కాలములో ఈ (గంథము పుట్టినదనియు ఆయన 

tx ర 

ఫ్ శీలా శ 
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ఠః సిద్ధాంతములకు పూర్వపక్షము : కవిగారు చూవిన శ్రాసనా ధారములో 

రిక దోషమున్నది. ఎట్టనగా = 

చోడ రాజవంశమున నన్నెచోడ నామాంకితులు పెక్కురు కలరట.ఆ క్లే 
చోడబల్లి, బల్లి దేవుడు ఆనే పేర్లును పెక్కు మందికి కలవట. శివాచార్యులలో 

మల్లికార్జున నామధేయులును కొందరు కలరట. కావున ఏ శాసనమందై న 
ఒక నన్నెచోడనామము కానవచ్చినంత మ్మాతమున ఆ వ్య క్రి కుమారసంభవ 

కర్రయనిగాని వేరొక శాసనమున చోడబల్రి పేరు కానవచ్చినంత మ్మాతమున 

ఆ పురుషుడు నన్నెచోడుని తం్యడియనిగాని ఆ కాలముననే మల్లికార్జునుడనెడి 
ఒక ఆచార్యుని పేరు కానవచ్చినంత మాృాతమున ఆతడు నన్నెచోడుని గురువే 
యని గాని వేగిరపడి చుట్టరికమును కలుపరాదు. 

శ్రీ జయంతి రామయ్య పంతులు, శ్రీ వేటూరి [పభాకర శాస్త్రి ఈ 

బార్మితక వివాదమును పరిష్క రించుటకు శాసనవరికోధనలు చేసి ఆ మువ్వురకు 
ఆక్ట్ సంబంధమును నిరూపింపగల మూడు శాసనములను పకటించిరి. వాటిలో 

రెండు పెదదెలుకూరు శాసనములు. వీటిని వేయించినవాడు మల్రిదెవుడ నెడి 

ఒక చోళరాజు. అతడు ఆ (గామమున వేంచేసియుండిన ఖీమేశ్వరస్వామికి 

“వరిదంపూడి' అను [గామమును అర్పించుట ఈ శాసన విషయము. మరి 

ఆ (గామదానము అప్పటి కాకతీయ చకవ ర్రియగు గణపతిదేవుని పుణ్యపా_ప్రి 

కొరకు జరిగినట్టు ఆ శాసనముననే వాయబడియన్నది. గణపతిదేవుని 

రాజ్యకాలమైన 1198 నుండి 1260 వరకుగల మధ్యకాలములో ఈ శాసనము 

పుట్టియుండును. ఆది యతని చరమదశలో వేయబడిన శాసనమని యూహించు 

టకు పెదచెజుకూరు రెండవ శాసన మాధారమగుచున్నది. అదియు ఈ మళ్లి 

దేవుడు వేయించినదే ! అందు గణపతిదేవుని | పశంసనలేదు. గణపతిదేవచ[క్రవ ర్తి 

అంత్యకాలమున అతని సామంతులు ఒకరొకరే స్యతం తులు కాజొచ్చిరని దేశ 

చరిితవలన తెలియవచ్చినది. కావున మొదటి శాసనము నాటికి సామంతుడుగా 

నున్న మల్రిదేవుడు రెండవ శాననమునాటికి స్వతంతుడయ్యెనేమోయని తలచు 
టకు వీలున్నది. కాగా మొదటి శాసనము 1250 పాంతమున పుట్టి ఉండ 

వచ్చును. అప్పటికి మల్లిదేవుడు గణపతి చక్రవర్తికి సామంతుడు. ఆ శానన 

ములో ఆ మల్లిదేవుని వంశవృక్ష్షము ఈ విధముగా నున్నది. 
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కొరికాల చోళుడు (మూలపురుషుడు) 

| 
చోడబలి 

(ఆత) 

| 
నన్నిచోడడు 

| 
సూరభూపతి 

రాజరాజమహిపతి--(ఇతడు సూరరాజు తమ్ము డట 

మల్టిదేవుడు (శాసనదాత) 

ఈ వంశములో చోడబల్లి కుమారుడు నన్నిచోడ (డొక(డు గలడు. 

అత(డీ శాసనదాత క్రైదుతరములు పైవాడు. పురావసు పరిశోధన శాఖవారి 
సూూతము |పకార మొక్కౌాక్క రాజు తరమునకు 25 సంవత్సరముల చొప్పున 

లెక ంచుచు(బోగా నన్నిచోడ డీతనికి 125 సంవత్సరములు పూర్వుడు. అనగా 

1125 |పాంతమువాడు. ఈ ళకాసనముతప్ప చోళరాజుల శాసనములలో 

చోడజల్లి కుమారుడు నన్నిచోడడని నిరూపించు శాసనము మరొకటి యింత 

దనుక దొరకలేదు. 

2. కొప్పరపు కాసనము (1115) :- దీని దాత చోడబల్లి. అతడు 

సో మశ్వరమను (గామమును ధృతకాలాముఖ వతుడును తత్త్వవే త్తయునగు 

మల్రిఖార్జునున కర్పించినట్టిందు గలదు 111% లో చోడబల్రివే సత్కృతుడయిన 
మల్లికార్డునయోగి 1125-80 పాంతమున నన్నిచోడనిచేత (గంథ [పదాన రూప 
మున సత్క్బృతుండగుట జూడగా నీ మువ్వురు పురుషులకు _గంథ సూచితమగు 

సంబంధమే కలదని నిశ్చయముగా( జెప్పవచ్చును. 1115 |పాంతముననే తన 
తర్మడితోడి పరిచయముగల మల్చికార్జనయోగి యీ కవికి గురువగుట సంగతమే. 



ఇంతకంటె ప్రబలమైన యాధారము దొరికి యీ సిద్ధాంతమును పూర్వపక్షము 
చేయువజకు ఇదియే నిజమని యనుకొనవలెను. 

ఇవిగాక |తిభువనమల్ల చ/కవంర్తి (చలమర్తి గండనృపతి) రామేశ్వ 

రుడు అను ఒక శివ మోగికి ఒక నూర్య(గహణ కాలమున భూదానము చేసినట్టు 

1080వ సంవత్సరమున వేయించిన ఒక శాసనము కలదు. శ్రీకె లమఠ చరిత 

మునుబట్టి ఆ మఠమున ఒకప్పుడు రామేశ్వరు డనెడి ఒక భ క్రకవి యుండినట్టు 

తెలియవచ్చినది, 

(గంథావతారికలో ఏ తెలుంగుకవిని (పస్తుతింపని నన్నెచోడుడు [గంథ 
మధ్యమున ఒక రామేశకవీండుని పేర్కొని ఈ [కిందిపద్యమును చెప్పెను 

శా॥ “శ్రీ రామేశకవీశ్వరాదు లెద నీ శ్రీపాదముల్ భక్తితో 

నారాధించి సమ స్తలోక సముదాయాధీకు లై రన్న సం 
సారుల్ దుఃఖనివారకార్థ మభవున్ సర్వేశ లోక తయా 

ధారున్ సిన్ మది. గొల్వ కుని. యుజవెే దారిద్యవిదావణా | 

ఈ “దారి ద్యవిదావణా! ” మకుటముతో బృహస్పతి పరమేశ్వరుని 

స్తుతించినట్టు ఈ వరుసలో పది పద్యములు గలవు. ఈశ్వరాను[గహమునకు ' 
పాత్రుడైన ఆ రామేశకవి విధిగా శివకవి యై యుండవలెను. అతడు శ్రీశైల 

మఠ చరి|తలో పేర్కొనబడిన రామెకుడే యెనయెడల నన్నెచోడుడు 1090 వ 

సంవత్సరమునకు తరువాతివాడు కావలెను. ఈ శాసనము కూడ అతని కాలము 

12వ శతాబ్ది పూర్యభాగ మనుటకు తోడ్పడుచున్నది. అనగా ఈ కవి నన్న 

యకు ఇంచుమించు 70-80 సంవత్సరముల తరువాతవాడని ఈ ళాననాధార 

ములవలన తేలినది. మరియు నన్నెచోడుడు “ సురవరులన్ [కమంబున ”-- 
అనెడి పద్యములో మార్గసత్క_వీశ్వరులను దేశిసత్మవులను సంస్తుతి చేసితినని 

చెప్పుకొనెను. కాని, దేశి సత్కవి సుతిపూర్వుకములై న పద్యములు ఈ |గంథ 

మున లేవు. అతడు మానసికమైన స్తుతి నెరపి తృపి పడెనో, లేదా “మును 
మార్గక విత "అను పద్యములో ఆం|ధవిషయంబున తెలును నిలిపిన చాళుక్యరాజు 

మొదలగు పలువుర సంస్మరణమే స్తుతి యనుకొని సరిపెటైనో తెలియదు. అట్టి 
వానిని పేరుపెట్టి స్తుతించినచో ఈ [గంథముయొక్క_ కాలవిషయిక నివాదము 
ఉండెడిదే కాదు. ఆదియును గాక నన్నయకు పూర్వము శా నములలోను, 

నన్నయ భారతములోను కానవచ్చెడి మధ్యాక్కర వృత్తములు కుమారసంభవ 
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మున ఒక్కటి యైనను లేదు. అది దేశివృ_తము. దేశికవితాదీక్ష వహించిన ఈ 

కవి తరువోజాడి ఇతర దేశి చృంచములను ఆదరించి మధ్యాక_దను కన్నె తి 

చూడక పోవుటకు కారణము ఆ వృ త్రమునెడ కవులకు ఆస్థ పూర్తిగా తగ్గిపో 

యిన కాల్వవభావమై యుండును. ఇదియు అతడు నన్నయకు తరువాతివా డను 

టకు ఒక నిదర్శనము. ఇంతకంటె నియతోవకారకము కాదగిన శాసనము ఏది 

యైన లభించి యీ కాలసనిర్ణయమును సవరించుటకు ఆధారమైనచో ఏవ గునో చెప్ప 

లేము గాని, ఇప్పటివరకు చార్మితకముగా ఇతనికాలము 18 వ శతాబ్ది పూర్వ 

భాగ మనుకొనుట కొంత సమంజసము కాకపోదు. శ్రీ దేవరపల్లి వెంకట కృష్ణా 

రెడ్డి నన్నెచోడని గుణించి ఎక్కువ పరి శమచేసి ఆ కవి 11వ శతాబ్ది చివరి 

భాగమున నుండి యుండునని తేల్చెను. అనగా నన్నయకు ఇంచుమించు సమ 

కాలికుడన్నమాట. మరియు శ్రీ శ్రీపాద లజ్మీవతిశాన్రీ ఈ కవి తిక్కనకు 

తరువాతివాడని వేరొక సిద్ధాంతము చేసెను. సిరపవాదముగ సత్య నిరూపణము 

చేయలేని ఈ అరగొర శాసనములను నిరాకరించి, తిక్కన రచనలలోని పోలి 

కలు కొన్ని -. ముఖ్యముగా యుద్ధ వర్ణనలు - కుమారసంభవమున కానవచ్చు 

చుండుటచేత నన్నెచోడుడు తిక్కన తరువాతివాడై యుండునని శ్రీ లకీ పతి 

సిద్ధాంత సారము .ఇరువురి [గంథములయందు కానవచ్చే ఆ పోలికలు తిక్కనయె 

నన్నెచోడుని ఆనుక రించుటవల్ల తటస్థించి యుండునని పై సిద్ధాంతమునకు [పతి 

వాదము కలదు. కాని తిక్కన న నన్నె దోడుల యుద్ధ వర్ణనలలో కానవచ్చే పెక్కు. 

అర్థ సంవాదములను, శబ్రసంవాదములను తిక) న నన్నెచోడుని [గ ౦థమునుండి 

ఆపహరించె ననుకొనుట అంత విశ్వాశయోగ్యము కాదు, అయిదు పర్యములటో 

పునరు_కిలేకుండ పదునెనిమిది రోజుల కురు పాండవ యుద్ధమును పదునెనిమిది 

గంటలు చూడదగిన చలనచితమువలె చి;తించి |పదర్శించిన తిక్క.నకు కుమార 

సంభవమునందలి రెండాశ్వాసముల యుద్ద వర్ణనా భాగమునుండి ఎరవు తెచ్చు 

కొనవలసినంతటి భాగ్యహీనత యేమి 'తటస్థించును ? మీదు మిక్కిలి నన్నె 

చోడుని కాలము భావి పరిశో ధనవల్ల నికరముగా తేలినపుడు తిక్కన యుద్ధ 

నలే కుమార సంభవ యుద్ధ వర్ణన కలకు మాతృకలని తేలునేమో ! అయినను 

అదియును నన్నె చోడునకు న్యూనత తను కలిగింపదు. అదిగాక వారిరువురును 

పాకనాటి సీమ వాసులు.ఆ మాండలిక పదజాలము వారిరువురికిని సాధారణము. 
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వారిలో ఒకరు రాజు, వేరొకరు మంతి. ఇరువురకును రాజధర్మ, 

యుద్ధతం త పరిజ్ఞానము సమానము. కాగా ఒకరిని ఒకరు అనుకరించుట గాక 

ఎవరికి వారే స్వతంతముగ అట్టి వీరవిహార వర్ణనల. చేసి రనుకొన్నను తప్పు 
లేదు. అనలు కవులలో ఎవరిని ఎవరు అనుకరించినను అనుకరణము దోషము 

కాదు. తమకు పూర్వులైన కవుల భావములను, పలుకుబడులను స్వేచ్చగా ఏక 

కుటుంబధనమువలె వాడుకొనుట పూర్యాం|ధకవులకే గాక సంస్కృత కవుల 
కును ఆచారము, అట్టి యనుకరణములు, అనుసరణములు తమకు న్యూనతను 

తెచ్చెడి (గ్రంథ చౌర్య భావచౌర్యములుగా వా రెన్నడును భావించి యుండరు. 

వాల్మీకి వాగ్విలాసములు కాళిదాసు (గంథములలో పెక్కుచోట్ల (పతిబింబించు 

చుండును. దానివల్ల కాళిదాసు ఘనతకు లోకమున ఏమియు లోటు రాదు. 

తెను(గున నన్నయభారతమునందు కూడ దానికి మూలమైన వ్యాసభారత పద 

బంధములే కాక కాళిదాస భారవి పముఖక వుల శబ్రములు, భావములు అక్కు 

డక్కడ కానవచ్చును. వాటి యునికి నన్నయకు అపకీ_రి హేతువు కాదు. ఒక 
యుదాహరణ చూడుడు : అర్జునుడు పాశుపతాస్త్ర సంపాద నార్థము తపస్సునకు 

వెడలునపుడు |దౌపది యతనిని “తన స్నేహలాలన విలోలాపాంగ విలోకనం 

బులం బార్జు( బరిగ్భహీత పాధేయుం జేయుచు” అన్న నన్నయ భారతములోని 

వాక్యమునకు మూలము భారవిలో ఉన్నది. ఆశ్లోక మిది : 

“అకృ[తిమ (| పేమ రసాభిరామం 

రామార్చితం దృష్టి విలోభి దృష్టం 

మనః [పసాదాంజలినా నికామం 

జగాహ పాధేయ మి వేం|దసూనుః +” 

పూర్వకవులకు అనుకరణ రూప పూజచేసిన తెలుంగు కవులలో 

శ్రీనాథుని మించిన భక్సాగేసరుడు లేడు. సందర్భము పొసగినపుడెల్ల కవిసార్వ 
భౌముడు కాళిదాస, భట్టబాణ,మురారి,భవభూతి, మయూర (ప్రముఖ సంస్కృత 

మహాకవుల శ్లోకములను అనుకరించియో, అనువదించియో తన [గంథముల 

నలంకరించుకొనెను. తెనుంగుకవులలో తిక్కన పలుకుబడులను పెకి ౦టిని 

శ్రీనాథుడే వేడుకపడి (పయోగించెను. 

(11) 



కీల 

అటే కమారసంభవములో కాళిదాసాది కవుల అనుకరణములు చొల 
ఉండును. కుమారనంభవములోని యనుకరణములు తరువాతి తెలు(గుకవుల 
గంథములలో అక్కడక్కడ కానవచ్చును. ఆంతమా[త్రమున అనుకారి, అను 
కార్యునికంటె తక్కు వవా డనికాని స్వయముగా ఆ మా్యతపుభావమును ఊపాంప 
లేడనిగాని తలచుట, పూర్వకవులయెడ అపచారము చేయుటయే యగును. ఒకే 
భావము ఒకే కొలమునగాని ఆనేక కొలములగాని, అనేక దేశముల ఆనేక భాష లలో అనేక కవులకు స్ఫురింపవచ్చును, డ్రీనినిబట్టియే శబ్బస్సోటతోపాటు భావ 
స్పోటయు కలదని తార్కకు లందురు. ఆ భావమును ఆ యా కవులు వ్యక్తము 
చేసెడి విధానమే వారి రచనాన్సై పుణి. వారి విశిష్టతకు ఆ కూర్పు నేర్చే కారణ 
భూతము. 

“త ఏవ వద వన్యాసా స్తాయేవార్థ విభూతయః, 
తథావి నవ్యం భవతి కావ్యం [గథన కౌళలాత్.” 

కావున భావచెర్యు మనునది లేనే లేదు. కాకపోతే అనమర్ధు డై 
అధమక విత్యము చె ప్పెడివాని [గంథములలో అట్టి అనుక రణములు కానవచ్చు 
నపుడు ఆ కవిని యథార్థముగా చోర్యము చేసినవాడనుటలో తప్పులేదు. సమర్థు 
లైన కవులకు ఆట్టిదీ ఆపొవింపరాదు. 

నేను మొదట చెప్పినట్లు ఈ కవీశ్వరుడు చేసిన పుణ్యమువల్చ ఇతని 
గుజీందిి ఇతని కాలమును గుజీరచి మరికొంతకాలము (గంఢథము పెరుగుచునే 
యుండును, 

శ్రీ రామకృష్ణకవి చూపిన అపూర్వ చృందోవ్యాకరణాది |పయోగ 
విశేషములు కొన్ని నన్నయ తరువాతిక వులలోకూడ కానవచ్చుచున్న వనియు, 
ఆందును ముఖ్యముగ పాల్కురికి సోమనాథుని రచనలలో వీసారముగ ఉన్న 
వనియు, ఆ (పయోగ విశిష్టతయే నన్నె బోడుని (పాచీనతకు నిదర్శన మగునేని 
సోమనాథ వభృతులుకూడ నన్నయకం టె [పాబీనులనీ చెప్పవలసివచ్చుననియు 
రెండవపక్షమువారు ఆ నిదర్శనమును (తోసివుచ్చికి. ఈ కిందివి వారు చూపిన 
ఉదాహారణములలో కొన్ని ; 

“పాండురాంగం బైన వడతి గర్భమున, 
బోండిగా( బెరుంగుచు పు|తు( డ్రీ (క్రియను, 



(ఇవి 

ర్శి 

పోంకడిగా ఆని కవి [వాసియున్నచో దీర్గ ముమీద నిండుసున్న 

నుంచిన ట్లగును. లేకున్నచో పూర్ణార్థబిందు[పాస యగును.) 

శాంతశపొన 

ఎ బసవపురాణము 

“పుడమీశ్వర గౌంకనృపతి భోగనురేందా |” 

(మనుమంచిభట్టు-హయల క్షణము) 

“దినవెచ్చ మే రాజు తీర్పగల(డు" 
ఎ (శ్రీనాథుడు 

“* పాణగొడ్డము” -- నన్నయ 

“ఆ పరంజ్యోతి స్స్యరూపంబునకును 

దీప కంభంబు లెత్తించిన యట్లు.” 

ఎ బసవ పురాణము 

“*పుడమీశ మీ ధనంబునకు జేనాప 

నొడయల కిచ్చితి నొడయల ధనముో 

== బసవ పురాణము 

నము; 

“సర్వజ్ఞ భ క్తి విరహితు = 

డెవ్వడు” = శివత త్వ సారము 

“సర్పంబు పడగ నీడను 

గప్ప వసించిన విధంబు” ఎ సుమతి శతకము 

ోదిగాషనుం డురుపింఛ లాంఛిత శిఖ దీర్ణుండు వర్షాపయో 

ముగ్వర్దుండు నవాంబుజాహిత లతా ము క్తాంగదుండున్ సుధా 

రుగ్వి స్మేరముఖుం డనంగ శతజి|దూపాధికుం డగ భూ 
వాగ్గర్వోద్భవ భూమి శ్రీ విభుండు శ్రీ వత్సాంకవక్షుండు నై.” 

=. పాండురంగ మాహాత్ఞ రము 
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“ద్యూత।కీడకు కొండొక 

నేర్తున్.” - తిక్కన విరాటపర్యము 

గారెడు నేతికి. బై పె 

నీరలికిన యట్టు వోల నిష్ఫల మయ్యెన్.” 
-- కేతన దశకుమారము 

ఇట్టివి ఎజ్టావగడ రచనలలోను కలవు. ఇట్టి వింత పయోగములే కాక 

“నమూహొ, బేటము” మొదలయిన అపూర్వవదములుకూడ పాల్కురికి సోమ 

నాథుని రచనలలో మిక్కిలి కానవచ్చుచున్నవి. 

“1. భక్షసమూహాకి బసవయ్య మహిమ 
లి, వలచుట పాపమే వట్టి బేటంబు సలుపుట నీతియే,” 

ఇవన్నియు ఇటుండుగాక. ఇంకొక విషయము. 

భాష.-పాతదనము: 

అరువదియేండ్లనాడు శ్రీ మానవల్లి రామకృష్ణకవి ఈ (గంథమును 
(పకటించినపుడు ఏ మ్మాతమేని సాహిత్యజ్ఞానము కలిగి [గంథపఠ నాభ్యాసము 

కల యువకు లందరు చార్మితకచర్చలవరకు పోకుండ శె లినిబట్టి ఈగంథము 

శాసనభాషవలె దుర్చోధమై పఠనయోగ్యముగా లేదని దీనియెడ విముఖు లయిరి. 
నన్నయకంటె |పాచీనుడను సిద్ధాంతమును సహింపలేని విద్వాంసులు మ్మాతము 
దీని జననకాల పరిశోధనలకు పూనుకొని కవిగాగి సిద్ధాంతమును పూర్వపక్షము 

చేసిరి. శ్రీ మానవలి రామకృష్ణకవి ఈ (గంథము పతిని సంపాదించి అచ్చు 

వేయునపుడు ఆ వాత పతి చక్కగా సంస్కరింపక యథాతథముగ ముదిం 

చుటచేత ఈ [గంథమునకు సహజముగా లేని పాతదనము వచ్చినది. దానివల్లనే 

పాఠకులకు ఆ భాష చుర్చోధ మైనది. మన దేశమున పుస్తక భాండారములలో 
గాని, ఇతర్మత గాని లభించెడి |వాతపతు లన్నియు ఇంచుమించు మూడువం 

దల సంవత్సరముల కంటె పూర్వము 'వాసినవి కావు ముుదణ యంత్రములు 

వెలసిన తర్వాత పూర్వ గంథములను అచ్చువేయ తల పెట్టినవారు వాటిని నేటి 

భాషకు అనుగుణముగ వర్ణ|కమములనుు వ్యాకరణ విశేషములను మార్చి వాటి 

యెడ పాఠకులకు సుముఖత్వమును గలిగించిరి. ఈ సంసారములో వ్యాకరణ 
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విషయిక భాగమునకు చిన్నయసూరి వ్యాకరణమునే |పమాణముగా గైకొని 
ఆ సూతములకు విరుద్ధములై న ప్రయోగము లన్నిటిని మార్చి మూలగంథ 
కర్తలశే అపచారము చేసిరి, ఇట్టివి పరమ్మపమాణములైన భారతాది మహా 
గంథములలోనే జరుగబట్టి మనము మూలరూపములు ఎరుగక ఈ రూపములకే 

అలవాటుపడి ఇవే ఒప్పుగా తక్కినవి తప్పుగా నమ్మ బూనితిమి. శ్రీ రామకృష్ణ 
కవి కుమారసంభవ (పతిని భారతాదులను వలెనే నేటిభాషకు అనుగుణముగ 

సంస్క రించి ము(డ్రించియండిశచో ఈ [గంథమునకు ఇప్పుడున్నంత పాత 

డనము వచ్చెడిది కాదు. ఇది _పాజ్న్వన్నయ యుగమునకు చెందినదని స్థాపింప 

దలచి కవిగారు అట్టి సంస్కారమే చేసి యున్నచో తన|పతిపాదనకు భంగము 

వాజిల్లును గాన ఆ పనిచేయ తలపెట్టలేదు. మరి తంజావూరు మొదలైన స్థలము 

లందలి పు_స్గకభాండారములలో కాన వచ్చెడి [పాతకాలపు [వాత పతు లన్నిటి 

లోను దీర్జ ములమీద అరసున్నస్థానమున నిండుసున్నయు, _పథమాక్షరము 

రేఫము గాగల సంయుకాక్షరములో రెండవదానికి వలపలగిలకయు మొదలైన 
పూర్వకాలపు వర్ణక్రమము సర్వసాధారణముగ కానవచ్చును. ఆ రూపములు 

అచ్చు వెలసిన తరువాత, నేటి వర్జ్మక మానుసారము అచ్చులో సవరింపబడినవి. 

శ్రీ రామకృష్ణకవి ఇట్టి వాటిని కూడ సవరింపలేదు. మరియు, ఆయనతరువాత 

ఇటీవల ఈ |గంథమునకు రెండుమూడు ముదణములు బడినవి. వీటిలో 
ఆయన [గంథమున కానవచ్చిడి “వనలచ్చి, మరహరుడు” మొదలైన వెరి 

సమానములు కానరాక వాటి స్థానమున “' వనలక్షి, స్మరహరుడు * అని 

ముదింపబడి యున్న వి. 

ఈ పరిష్కుతిరూపములు మూలమున నున్న వేకాని కల్పితములు కా 

వని మన మనుకొనవచ్చును. సత్యాన్వేషణ తత్పరములై న ఇట్టి పరిశోధనల 

వల్లనే నన్నెచోడుని కుమారసంభవము ఆ నాటికంటె నేటికి కొంత సుబోధముగ 

నున్నది. అయినను ఇప్పటికిని ఈ[గంథము సులభ గాహ్యము గాదు. ఏ (గంథ 

మైనను దుర్చోధ మగుటకు రెండు కారణము లుండును. ఒకటి: కవి 

యూహించిన అర్థము (1662) లోతుగ నుండుట. రెండు:- ఆ యర్థమును సర్వ 

సాధారణభాషలో తాను వ్యక్త కము చేయలేకనో ఆ భాష తన యగ మును 

వ్యక్తము చేయజాలదను తలంపుచేతనో అసా ధారణములై న మారుమూల పదము 

లను వాడుట. ఈ రెండింటిలో మొదటిదైన అర్థగాంథీర్యము గంథమున 
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(పతిపద్యములోను ఉండదు. ఉన్న కాట కవి అసమర్ధు డై నచో రెండవది తట 

స్థించును. నన్నెచోడుని పద్యములలో కొన్నింట తరచి చూచినగాని తెలియని 

అర్థ గాంశీర్యము కలమాట నిజమే! ఆ యర్హ మును వ్యక్తము చేయుటకు 

సర్వత కాకున్న కొన్నిచోట్ల నయినను ఆతడు అపూర్వళబ్దములు [ప్రయోగించు 

టయు నిజమే. పీ టివల్లనే అతనిరచన దుర్చోధ మనెడి నిదకు పాత మైనది. 

ఈ యపూర్వు పద (పయోగము ఎలు కూడ సంస్కూత శబ్దముల యందుకంటె 

తెలు(గు పదములలోనే ఎక్కువ కానవచ్చుచున్నవి. అరవ కన్నడ పదముల 

సాహచర్యము దినిని మరికొంత దూరము కొనిపోయినది. 

ఇతడు వాడిన పదములు నిఘంటువున కెక్కక పోవుటచే ఆర్థావటోధము 

నకు నిఘంటువులు కూడ నిరుపయోగములై నవి. నిఘంటువులై నను గంథస్థము 

లైన పదములనే స్వీకరించునుగా ని (గంథ స్థములు కాకుండ వాడుకలోనే యున్న 

పదములను స్వీకరింపవు.. కుమారసంభవము నిఘంటుకారులు చూడలేదు. నన్నె 

చోడుడు వాడిన దేశి పదజాలములో ఎక్కువ పాలు మాండలికము. ఆం, ధుల 

అందరిభాష ఆంధమే యనిపించుకొన్నను ఈ దేశమునగల నానామండలము 

లలో నానావిధములైన మాండలిక పదములు ఉన్నవి. దేశి యనెడి పేరు 

మీద ఆ మాండలిక పదములనే ఎక్కువగా [పయోగించినవాని కవిత్వము 

నిఘంటు సహాయము లేకుండ ఇతర ధి పాంతములకు ఆర్థముగాదు. ఈ లక్ష 

ణము ఒక్క తెలు(గునకే కాక (పపంచభాష అన్నింటిలోను కలదు. ఏ 
[పాంతమువారు ఆ పాంతీయ పదములనే వ్యవహారమున వాడుకొనుచున్నను 

[గంథకర్తలు మాతము బహుళముగా సాధార ణీకృతమైన భాషనే వాడు 

చుందురు ఆంధ భాషయొ క్క సాధారణీకృతికి. సంస్కృతము 

ఎక్కువగా తోడ్చడినది. అందుచేతనే నన్నెచోడుని కవిత్వములో సంస్కృత 
భాగము సుటోధము, దేశి భాగము దుర్చోధము అయినవి. ఆదియుగాక ఆంధ 

సాహిత్య విద్యార్థులు మొదట నన్నయ భారతముద్వారానే భాషా పరిజ్ఞానమును 

సంపాదించిరి. ఆ గంథమున కూడ కొన్ని మాండలికము లున్నను, ఆవి 

తద్గగ్గింథ పఠనాభ్యాసమువలన పాఠకులకు సుపరిచితములై కేవల మాండలికత్య 

మును కోల్పోయినవి. కుమారసంభవమునకు భారతమువలె పఠన యోగ్యత 

కలుగక పోబట్టి ఆ భాష నేటికిని వింతగానే తోచుచున్నది. పాల్కురికి సోమ 

నాథుడు న కన్నె * చోడునివలెనే ఎక్కువగా మాండలిక దేశి పదములనే వాడెను. 
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కొని ఆ తని , గంథములు భారతమువలె సాహిత్యపరులందరకు సం సేవ్యములు 
కాలేదు. దానికి కారణము- సోమనాథుడు . కావ్యములను పేర మత[గంథము 
లను (కూయుట. ఆ మతస్టులు తప్ప ఇతరులు ఆ |గంథములను సాహిత్య 
సంపాయనార్థమైనను ఛదువకపోవుట నహజమే ! మరి నన్నెచోడుని 
తర్వాత. త్రిక్కన కూడ దేశభాషను సు్యపతిష్టితము చేయుటలో కొంత 
పాలు నెళ్లువారి మాండలికము అని చెప్పదగిన దేశి పదములను, జాత్యమును తన 
గోంథయులలో వాడె ననుఓలో సందేహము లేదు. అయినను అట్టి పదములు 
నిఘంటు వులకు ఎక్కుటచేత, తెలియని యర్థములను వాటి ద్వారా (గహింప 
గలిగితి మి. అదియునుగాక తిక్కన భావములు ఇతరకవుల భావములకంపె 
ఎక్కువ తోతుగలవి యయినను ఆయన ఇతరుంవలె తాను శేశపడక పాఠకు 

లను క్లేశ "పెట్టక నుకరముగా ఆ భావమును వ్యక్తము చేయగలడు. తిక్కన 
తరువాతనే దేశ పదజాలమున మన భాషలో సాదారణీకృత మేర్చడినడి, కావున 
మాండతుక పద |వపయోగమునే ఎక్కువచేయు కవి దేశవ్యా ప్రమైన ఆదరమును 
పొందలేడు. నన్నెచోడుని (గ్రంథమునకు అట్టి స్థితియే పట్టినదని నా యభి 
[(పాయము, 

గంథనమీక్ష 

ఆఆలు(గు కవులలో కొందరు తమ [గంథావతానీకలలో కావ్య కళను 

గూర్చిన తమ ఆశయములను, ఆదర్శములను సూత పాయములై ని కొస్ని లతణ 

వాక్యములలో వ్యక్తము చేసిరి. ఆ లక్షణ నిర్దేశములో తమకు పూర్వమునగాని 

నమకాల యు నగానీ రచింపబడిన కొన్ని [గంథములను గూఢముగా ఆధిక్షేపించు 

టయు, ఆటా దోషములులేని తమ రచనా విధానమును నూచించుటయు గలదు, 

అట్టి వారితో నన్నెచోడుడు (పథముడు. సత్కవికావ్యము ముఖ్యముగా ఈ 

[కింది అ శక ఇములు కలిగి యుండవలెనని ఈ కవి యాశయము. 

1- భానములు జొను తెనుగున సరళముగా వ్య క్రము చేయుట. 

జై. కావ్యముకలిగించెడి ఇంపు “పెంపుతో పిరిగొనియుండుట.అనగా రచన 

హృదయ ము నకు ఇంపు నింపుటయే గాక చి త్రమునకు జొన్నత్యము కలిగించునది 

కావలెను ఆనుట. అట్టి జొన్నత్యము ఉదా త్తవస్తు స్వీకారమున కలుగును. 
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లీ. శైలి కర్ణరసాయనముగా నుండవలెకు, 

ఓ పైపై తళుకు బెళుకులతో చూపరకు మిరుమిట్లు గొలిపియ లోన 
ఉత్త గుల్లయైన (పతిమవలె గాకుండ, ఉత్తమ కావ్యము చూచుటకు అన్ని విధ 
ముల నుందరముగా నుండుటయే గాక అంతరమున సారవంతమై, సాలభంజిక 
వలె నుండవలెను (Substantial). 

ర్, కతి చెప్ప బూనినవానికి చతుష్షష్టి క్భా పరిజ్ఞాన ముండవలెను. 

6. (గంథమున నవరనములు, అష్టాదశ వర్ణనలు ఉండవలెను. ఇవిగాక 

“మార్గ కుమార్గము, దేశీయ 

మార్గము, వదలంగ( దమకు మది గొల్పక దు 

ర్మార్గపథవ రు లన(దగు 

మార్గ కవుల దల(ప నల(తి మహి సుకవులకున్.” 

అను పద్యములో ఆనాటి మార్గ కవితాభిమానులను అతడు నిరసించిన సూచన 
కలదు. ఎట్టనగా చాళుక్యుల కాలమున దేశి కవిత కము పుట్టి నన్నయ భారత 
రూపమున న్నుపతిష్టితమైనను, దానిని మెచ్చక మార్గ కవితయందే-సంస్కృ 
తమునందే-ఇంకను పక్షపాతము చూపెడి భాందసులను గూర్చి పలికిన 
వాక్యము లివి. అంతేగాని నన్నయ భారతము మార్గ కవిత్వమనియు తదను 
యాయులు తత్పక్షపాతులు మార్గకవులనియు నితని. యభి పాయము గాదు. 
అర్రే యగుచో ఆ ఆన్నేపణ తన (గెంథమునకును తగులును. ఎట్టనగా : నన్నయ 
కవీత్వమునకును తన కవిత్యమునకును సంస్కృతాంధ్ర పదముల పాళ్ళలో 
హెచ్చుతగ్గు లుండవచ్చుగాని పద్య రచనా విధానము రెండింటను ఒకటియే! 
ఎక్కువపాలు దేశి పదము లుండుట తప్ప కుమారనంభవములో మార్షకు భిన్న 
మైన దేశితన మేమియులేదు. నేను ఇతః పూర్వము చెవ్పినట్లు ఆనాడు మార్గ 
మనగా సంస్కృతమే ! దేశి యనగా దేశభాషయే. కావున ఈ పద్యమందలి 
మార్గ కవిత్వము సంస్కృత కవిత్వమనియే అతని యభిపాయమై యుండును. 
దానినే ఆరాధించి దేశిని మెచ్చకపోవుట “కుమార్గము” అని యతని నింద. 
(కుమార్గము=ా మంచి పద్ధతి కాదు). ఈ పద్యమునకు ఇంతవరకు సరియైన 
అర్థము కుదరలేదు. పైది నాకు తోచిన అర్థము. 
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ప్రస్తుతము మన దేశములో ఉన్న విద్యాబోధన మంతయు మాతృభాష 

ద్వారా జరుగుట |శేయస్యరమని కొంతమంది [పతిపాదించుచుండగా వేరొక 

వర్గమువారు ఆంగ్లము ద్వారానే ఆ బోధనను ఫల[పద మగునుగాని నూతృభాష 

ద్వారా బోధించుట తగదు అని వాదించుచున్నారుగదా ! ఈ వివాద మెట్టిడో 

నన్నెచోడుని నాటి కావ్యభాషా వివాదముకూడ అట్టిదేయె యుండెను కాబోలు, 

ఇతని యాశయములటో పధానమైనది.భావములను జాను తెను(గున సరళముగా 

చెప్పవలెననుట. ఈ జానుతెనుగు అనెడి పదమును ఇతడే మొదబ [పయో 

గించినవాడుగా పొడగట్టును. జానుతెను( గనగా: ఏమియో ఆతడు చెప్పక 

పోయినను నరళమైన తెలు(గు అని పద్యతాతృ్పర్యమునుబట్టి యూహింప 

వచ్చును. ఈ పదమును పాల్కురికి సోమనాథుడు తన |గంథములలో [ప్రయో 

గించి దాని స్యరూపమును గూర్చి కొంత వివరణమును చెప్పెసు, 

ఉరుతర గద్య పద్యోక్తు కులకంటె సరసమై బరగిన జాను తెనుంగు 

చర్చింపగా సర్వసామాన్య మగుట కూ ర్చెద ద్విపదలు కోర్కి దెవార. 

(బసవ పురాణము) 

ఆరకూథఢ గద్య పద్యాది (ప్రబంధ పూరిత సంస్కృత భూయిష్ష రచన, 

మానుగా సర్వసా మాన్యంబుగామి జాను తెనుంగు విశేషము 

(వసన్నతకు. (పండితారాధ్య చరిత్ర) 

చె ద్విపదలనుబట్టి సర్వ సామాన్యమైన భాష జాను తెను(గని ఆ 

కవు లనుకొన్నట్టు మనము భావింపవచ్చును. కాని “ఆరూఢ గద్య పద్యాది 

(ప్రబంధ పూరిత సంస్కృత భూయిష్ట రచన” ఆను సమాసము సర్వ సామాన్య 

మేనా? అని పళ్నించినవారికి నా సమాధానమిడి. సర్వులు ఆనగా ఆబాల 

గోపాలము. [పజలు అని యర్థము కాదు. కొద్దియో గొప్పయో భాషా జ్ఞానము 

కలిగి, పాండిత్యము లేకపోయినను ఇతర సహాయ మ పేక్షించకుండ, చదివెడి 

[(గంథమును అర్థము చేసికొన కలిగిన అకరాన్యులను మాత మే అతడు ఉద్దే 

శించెనని నేను భావింతును, ఆనగా సంన్కృత శబ్దములను వాడినను తెలుంగు 

వారికి నిత్య వ్యవహారమున సుసరిదితములై తెలుగు తనమును దాల్చిన శబ్దము 

లైనచో అవి తెలుంగు పదములతోపాటు సర్వ సామాన్యములే యగును. ఇంత 
వరకు లెస్సగా నున్నది. కాని ఆ సోమనాథుడే తన వృషాధిప శతకమున 

జాను తెను(గునకు ఉదాహరణముగా ఒక పద్యమును _వాసెను. 

(12) 
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బలుపొడతోలు సీరయును బాంపసరుల్ గిలుపారు కన్ను వె 

న్మె లతల సేంయకుత్తు తుకయు నిండిన వేలుపు చేటు వల్గుపూ 

సలు గలకేని లెంకన! నని జాను( దెనుంగున సన్ను తించెదన్ 

వలపు మదిం దలిర్చ బసవా బసవా! బసవా! వృషాధిపా | 

ఈ పద్యమునుబట్టి జొను తెను(గనగా అచ్చ తెనుగు అని న్ఫురించుట 

ముం అచ్చ తెనుంగు. పద్యములు కొన్ని సంస, శాలల సమాస ఘటిత పద్య 

దుర్చోధముగా నుండుట అందర మెరిగినదె ! అచ్చ తెనుంగు భాష 

౨ సామాన్యము కాదు. దాళుక్యరాజు మొదలగు పలువురు దేశి 

bk నిలివిననాడే తెనుగు తత్సమ సంయుతమై ఉత్తమ కావ్య రచనా 

మూగ మయ్యెను, పోసి, తత్చూర్వుము ఎట్టి సంస్కృత [పాక్కతశబ్ద సంక 

మణము లేని కాలమున ఆచ్చ తెనుగు వాక్యములు ఉండెనని చార్మితక ముగా 

మెనను ఆ వాక్యము ముల తెలుగు అతి (పాచీనములైన శాసనముల భాష 

క మనము ఎ ఎన్నడును వినని ఏదో పరభాషగ వినబడునేగాని నర్వ సామాన్య 

నగ వినబడదు. కావున సోమనాథుడు జాను తెనుగు పేర అచ్చ తెనుంగు 

దము వాయుట స సరియైన యుదాహరణము కాదు. నన్నెచోడుని అభిిపాయ 

ను జాను తెనుంగనగా అచ్చ తెను(గుగాదు. అతని |గంథము అచ్చ తెను( 

సన వ్రాయబడలేదు. పోతే ఆతని అభి పాయము సోమనాథుని వివరణము 
సర్వ సామాన్యభాషయే జాను తెనుంగై యుండవలెను. కాని [గంథము 

“వదలి భాష సర్వ సామాన్యమని చెప్పలేము. ఈ (గంథమున కొన్ని 

కాన్న పద్యములు, కొన్ని కొన్ని వాక్యములు సరళముగా, సుబోధముగా 
న్నను ఇంచుమించు నూటికి ఏబదిపాళ్ట కఠిన సంస్కృత భూయిష్టమైన 

కచన్యే యనుట సత్యదూరము కాదు. కావున సర్వ సామాన్యమైన జాను 
తెనుగు రచన ఆతనికి ఆదర్శము మా|తమే |; ఆచరణ సాధ్యములు గాక 
అ మునను ష్ _త్తమాదర్శ ములు [పశంసనీయములే ! 

భక ఫ్ fe 
(గ్ Eg ౮9 

ఈ జానుతెనుగు శబ్దము వంటిదే ఇతడు వాడిన వస్తు కవిత యనెడి 
ఆస్పష్టమైన యింకొక శబ్దము. అవతారికలో ఈ పదము నతడు పదే పడే 

ళో గందెస తాను జంగమ మల్లికార్జున గురువు వలన వస్తు క విత్వమును 
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ఆ॥ “నింగి ముట్టియన్న జంగమ మల్లయ 

వరమునందు( గనిన వస్తు కవిత 
దగిలి వారియంద నెగడింతు రవికి దీ 

పమున నర్చ లిచ్చు పగిదివోలె.” 

ఆ గురువునకు తన కుమారసంభవ వస్తుకవితను రవికి దీపమున 
ఆర్బ లిచ్చు పగిది సమర్పించెనట.. అనగా ఈ (గంథము వస్తుక వితాబంధుర 

మని మన మనుకొనవలెను. మరి ఈ (గంథమునే ఆతడు [(పబంధమని ఇంకొక 
పద్యమున పేర్కొానెను. 

ఉ॥ “జంగమ మల్లికార్డునుని అలల అదం 0 అఆ 006 6660066066 06 

అం విస్పరించెద€ [బబంధము సదస బంధురంబుగాన్.” 

ఈ |పబంధ కవిత్వమునే ఆతడు వస్తుకవిత్వముగా పేర్కొనెనని 
తలపవచ్చునుగాని మరి సంస్కృత కవిస్తుతి సందర్భమున వాల్మీకి రామాయణ 

మును, భారవి కిరాతార్లుసీయమును వస్తు కావ్యములుగాను, ఉద్భటుని కుమార 

సంభవమును గూడ వస్తుమయకావ్యముగాను పశంసించెను. 

“కం కవితామృతోదయాంబుధి 

కవి సజనజనకు వసుకావ్యాబరవిన్ 
జ pen రు 

గవితారంభంబుల స 

తవు లభినందింతు రాదికవి వాల్మీ కిన్, 

కం॥ భారవియు వస్తు కవితను 

భారవియును బర(గి రుదయపర్వత శిఖరా 
[గారోహణేం[దకీల న 

గారోహణ వర్ణనల జనారాధితులై . 

కం! [క్రమమున నుదృటు.డు గవి 

త్వము మెజయ( గుమారసంభవమ్ము నలంకా 

రము గూఢవసుమయ కా 

వ్యముగా హరులీల చెప్పి హరు మెచ్చించెన్.” 
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ఈ (పళంస చూడగా వాల్మీకియు, భారవియు, ఉదృటుడుమా[తమే 

సంస్కృతములో వస్తుకవు లనియు అందులోను ఉద్భటుడు గూఢవస్తు కవి 
యనియు ఆనుకొనవలసివచ్చును. ఆతని కుమారసంభవము లభ్యము కాదుగనుక 

అది ఏ విధముగా గూఢమో మనము చెప్పలేము. బహుళా |పబోధ చందోద 
యమునందు వలె అతని కుమారసంభవములో వాచ్యార్థము కాక ఆధ్యాత్మిక 
అంతరార్థము ఏమైన ఉన్నదేమో ! ఇక భారవియు, వాల్మీకియు (పత్యేక ము 
వస్తుకవులుగా [పస్తుతింపబడుట ఏ కవితాగుణమును బట్టియో మన మూహింప 
లేము. భారవి వస్తుకవి యనపుడు మాఘుడు ఏల కాగూడదు ! భట్టహర్దుడు 

ఏల కాగూడదు ? కావున ఆ యిరువురనే ఇతడు |పశంసించుటలో విశేషార్థ 

మేమియు లేదు. తన [గంథమును [ప్రబంధము అని చెప్పుకొన్నాడు గనుక 

_పబంధకవిత్వమే వస్తుక విత్యమని అతనియభి|పాయముగా (గహింపవచ్చును. 

అలంకారశా స్త్రములలో వస్తుళబ్బమును కథాపరముగాను, కథాంళ 

పరముగాను వాడిరి. వస్తునేతృ రసభేదములనుబట్టి దశరూపకము లేర్పడునసి 

ఈ [కింది సూ!తమున కలదు. 

“వనునెతృరసా సేషాం రూపకాణాం హి భేదకాఃి'((పతాపర్వుదీ యం) 

ఈ స్యూతములో వస్తువనగా నాటకేతివృత్త మనియే అర్థము. మరి, 

“యత్సాా దనుచితం వను నాయకస్య రసస్య వా, 

అవశ్యం తత్పరిత్యాజ్యం ఆన్యధా వా [పకల్పయేత్.” 

(దశరూపకము) 

ఈ కారికయందలి “వస్తుశబ్దమునకు ఇతివృ త్రములో ఏదో యొక 
అంశమని యర్ధ మేగాని ఇతివృ త్తమంతయు ఆని యర్థము కాదు. కథయంతయు 

అనుచితమైనచో కవి దానిని చేపట్టనే చేపట్టడు. కావున ఈ రెండు కారికలను 
బట్టి అభిజ్ఞాన శాకుంతలమునందు |పధానకథ యైన శకుంతలా దుష్యంతుల 

దాంపత్యగాథ వసువు అయిన ట్రై ఆ నాటకమునందలి జాలరి వృత్తాంతము గానీ, 

దుర్వాసళ్శాప వృతాంతము గాని, దుష్యంతుని మృగానుసర ణముగాని వస్తువులే 

యగును, మానవ శరీరమువలె కావ్యశరీరము కూడ అనేకావయవసంయుత మై 

యుండును. అవయవపరిపుష్టియు అవయవి పరిపుష్టి. ఏ అవయవము డీణించి 
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నను అవయవికి అంగవైకల్యము రాకమానదు. కావున కావ్యములో [వాసిన 
కథను గుణాలంకార వర్ణనాదులతో రసవంతము చేయుటేకాక తదవయవ స్టానీ 
యములై న ఇతర కథాంశములను గూడ ఆ విధముగానే పరిపోషించి రనవంత 

ములు చేయటయే వస్తు కవిత్వము చెప్పుట, అదియే |పబంధరచన చేయుట 

అని ఈ కవి యూహయని నేను ఊహింతును. నా యూహయే నిజమైకచో 

ఇతని వస్తుకవితా శబ్ద (పయోగములో నూత్న (పతిపాదన మేమియులేదు. 

[ప్రబంధ శబ్దము సంస్కృతములో ఏమే ఆర్థములలో వాడబడినదో, 

తెను(గున ఎట్టి 1గంథిములు (పబంధములుగా పేరెన్నికగన్నవో ఆ వివరణ 

మంతయు ఇంకొక [పకరణమున చెప్పబడును. (పస్తుతము కుమార సంభవము 

(పబంధమగునా? కాదా ? అను (ప్రశ్నకు రచనా విధానమునుబట్టి ఇది |పబం 
ధమే యని ఆసందిగ్గమైెక సమాధానము చెప్పవచ్చును,కానీ (ప్రబంధమునకుండ 

వలసిన లక్షణములలో ముఖ్యమైన వ'స్త్వికకము మా్యతము ఇందు లేదు+ 

మహా(సగ్ధర ఫా సతి జన్మంబున్ గకాధీశరు జననము దక్ష 

[క తుధ్వంసముం బా 

ర్వతి జన్మంబున్ భవో[గ్మవత చరితయు దేవ 

ద్విషత్ &ోభమున్ శ్రీ 

నుతసంహారమ్ము భూభృత్సుతతపము నుమా 

సుందరోద్వాహమున్ ద 

1దతి భోగంబుం గుమారోదయము నత. డనిం 

దారకుం బోర. గెల్పున్-” 

అనెడి పద్యములో చెప్పబడిన కథాంశములలో సతి జన్మంబును, గణాదీశ్వరు 

జననమున్ను దక్షకతు ధ్వంసమును అనెడి మూడింటికి ఉ త్తరకథతో ఉన్న 

సంబంధము అపరివోర్య కారణబద్ధముకాదు. ఈ కావ్యము కుమారస్వామి సంభ 

చమునకు సంబంధించినడి. అతని సంభవము తారకాసుర సంహారార్థ మే గనుక 

తారకాసురవధ కుమారుని సంభవమునకు కార్యమైనది. కనుక కుమారసంభవ 

కావ్యము కుమారుని సంభవముతోనే ముగియుటకంపె తారకవధతోనే ముగి 
యుట కథా వీజారోపణమునకు అనురూపమైన ఫలము. ఉమామహేశ్వరుల 
పరస్పరానురాగమే ఆ బీజము, ఆ అనురాగమునకు పార్వతి పూర్వ జన్మ 



ల్రిక్తీ 

గాథను చెప్పుట వస్తైక్యమును సాధింపదలచిన కవికి అవశ్యకముకాదు. ఆ 
భాగమునందలి మూడంశములలో మొదటి రెండు పధాన కథకు మూడవది 
యన దక్షాధ్వర ధ్వంసముకంటె, ఎక్కువ దూరమున నున్నవి. వాటిని బల 
వంతముగా లాగికొనివచ్చి ఉమామహేశ్వరుల కథతో అతుకుట పౌరాణిక 
పద్ధతియేగాని [ప్రబంధ పద్ధతికాదు. ఈ జౌచిత్యము నెరింగియే కాళిదాను _ 

“అస్త్యు త్తరస్యాం దిశి దేవతాత్మా 
హిమాలయో నామ నగాధిరాజః” 

అని పార్వతీజనకు,డై న హిమవంతుని వర్ణనతో కథను ఊఉప[కమించెను. అంతే 
గాక _పబంధమునకు ఉచితముగానట్టియ పురాణములయందు మాతమే చెప్ప 
దగినట్టియు కథాంశములు కొన్ని నన్నెచోడుని |[గంథమున గలవు. కుమారుని 
జననమునకు పూర్ణము జరిగిన కార్యకలాపమంతయు పౌరాణికమే గాని 
(పాబంధికముగాదు. కావున నచ్చ్నెచోడుడు పౌరాణిక గాధను పురాణముగా గాక వర్ణ నాదులచే నలంకరించి [పబంధముగా రచించెను ఈ యర్థముననే ఇడి 

_ 1పబంధము,. 

కథా(పకణాలిక్ర 

ఆశ్వాసము 

(1) ఆదిశ క్రి దక్షుని పార్థనమీద ఆతనికి సతీదేవి యనువేర పుతి కయె జన్మించి శివుని వివాహమాడుట. (2) ఆ దంపతులు గజరూపధారులై కీడింప, గజాననుడు పుట్టుట. (క్రి) దక్షుడు తన పుతికానంతానము నంతను చూడనేగి కశ్యపాది జామాతలచే సత్కృతుడగుట. 

ఆశ్వాసము! 

(1) తకుడు శివుని చూడనేగగా ఆయన ఇతర అఆల్లు్య్యడవలె మామను గౌరవింపక పోవుట. (2) ఆ అవమానమునకు (పకీకారముగ దక్షుడు తానుచేయ తల పెట్టిన యజ్ఞమునకు శివుని ఆహానింపక కుమా ర్రెను వీలిపించుట, (శి) సతీదేవి తన భర్తను ఆహ్వానింపని తండ్రిని అధికేపించగా అతడు శివనింద చేయుట. ఆ సాధ్వి దుర్భఠకోపముచే యోగాగ్నిదగ్గయగుట (ఓ), గజా ననుడు పమధథులతో గూడి దక్షయజధ్యంసముగావించి, దక్షుని కట్టితెచ్చి 
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శివుని మోల పెట్టుట. (5) శివుడు అతనిని క్షమించి అధ్వర ఫలము (పసా 

దించి |ప్రజావతిగ నియోగించుట. 

ఆశ్వాసము 1 

(1) సతీదేవి హిమవంతుని కూతుర్తై జనించుట. (2) ఆమె యుక్త 
వయన్కురాలై నపుడు నారదుడువచ్చి ఈశ్వరునకు పత్నియగునని యష్యము 

చెప్పుట. (శీ) శివుడు ఏదో కాంక్షించి తపస్సు చేయుటకై హిమవద్దిరికి రాగా 
హిమవంతుడు ఆయనకు తగిన సౌకర్యములను కలిగించి ఆయనకు పరిచర్య 

రము పార్వతిని నియాగించుట, 

ఆశ్వాసము IV 

(1) తారకాసురుడు దేవతలను నానాబాఢలు పెట్టుట, వారు (బహ్మతో 
మొర పెట్టుకొనుట, ఆయన శివపార్యతుల తేజమున ఉదయించినవాడే తారకా 

సురుని సంహరింప సమర్థుడగునని యుపదేశించుట. (2) ఇం|దుడు మన్మథుని 

తన కొలువునకు రావించి శివపార్వతులకు సంయోగమును కల్పింపు మనుట. 

(8) మన్మథుడు సపరివారుడై ఈశ్వరుని తపోవనమునకేగుట. (4) వసంతుడు 
తపోవనమున (పవేశించి అకాల వసంతోదయమును కల్గించుట. 

ఆశ్వాసము Vv 

(1) వసంత వపుష్పాభరణాలంకృతయై సపర్యార్థమె వచ్చిన పార్వతిని 
చూచి శివుడు చలించుట. (2) తన మనోవికారమునకు కారణమైన మన్మథుని 

ఫాలన్మేతముతో భస్మముచేయుట. (శ) రతివిలాపము (4) ఆకాశవాణి సమా 

శ్వాసము. (ర) పార్వతీ విరహాం్తి (6) సఖుల శిశిరోపచార ములు. 

ఆశ్వాసము VI 

(1) తండి యనుమతిగొని పార్వతి తపమునకేగుట. (2) ఒక ముని 

పల్టెనుజేరి అందున్న జంగమ మల్లికార్జునునివద్ద దీక్షగొని తపోవేషము దాల్చి 
గంగాతీరమున నివాసమేర్పరచుకొని ఘోరమగు తపస్సు చేయుట. 

ఆశ్వాసము vi 

(1) శివుడు మాయాబహ్మచారి వేషమున పార్వతిని పరీక్షించి, మెచ్చి 
సాకశాత్క_రించుట. (2) కన్యావరణార్థము సప్తర్షులను హిమవంతుని చెంతకు 
పంపుట. 
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ఆ ళ్వా సము VM 

(1) నవ్తర్షులు వివాహ నిశ్చయముచేసికొని వచ్చుట. (2) శివుడు 
(బహ్మాది పరివృతుడై పెండ్లికి తరలిపోవ టె. (8) హిమవంతుడు భ క్రిపూర్వక 

ముగా ఎదుర్కోలు నెరపుట. (4) ఆ రాత్రి ఓషధీ (ప్రస్గపురమున విజృం 
భించిన విటవిటీ విలాసాది శృంగార [కీడలు, 

ఆశ్వాసము IX 

(1) పార్వతీ పరమేశ్వరుల వివాహము. (2) తుంబురు నారదుల 

గానము. (శీ) రంభాదుల నాట్యము. (4) దేవతల (ప్రార్థనలు ఆలకించి శివుడు 
మన్మథుని పునరుజ్జీవితునిచేసి రతిని ఆనుగహించుట. (5) వసంతో త్సవము. 

(6) జలకేళి (7) పార్యతీవర మేశ్వారులు రజతగిరి కేగుట. (8) వారి వివిధ రతి 
కీడావిలాసములు. 

ఆశ్వాసము X 

(1) శివపార్వతుల శయ్యా గృహము (2) అకాలమున అందు |ప్రవేశిం 

చిన అగ్నిమీద శివుడు తన చరమధాతువును చల్లుట. (శీ) అగ్ని దానిని 

ధరించిపోయి బుషిపత్నులమీద విడుచుట. (4) వారు దానిని శరవణ సరసిలో 

గు_్రముచేయుట. (5) ఆందు కుమారస్వామి జనించుట, (6) కలహకుతూ 
హలుడైన నారదుడు ఆ పిల్పవాని లేజోపిశేషాదులను ఇందునికి చెప్పగా 

ఆతడు దండెల్షివచ్చి ఓడిపోయి ఈశ్వరుని మరుగుకొచ్చుట. (7) ఉమామహే 
శ్యరులు ఆ పిల్లవానిని తమ బిడ్డగా గుర్తించి తారకాసుర వధార్థము దేవసేనా 
నాయకుని జేయుట. (ర |కౌంచ పర్వత భేదనము (9) దేవతలు బృహస్పతిసుతు 
డైన సుమతిని తారకాసురునివద్దకు రాయబారము వంపుట. (10) తారకుడు 

దూతను నిందించి వధింపబూనుట. (11) శుకుని ధర్మో పదేశము. ('2)దానవ 

దూత దేవసభకు వచ్చుట (15) యుద్ధ నిర్ణయము. (14) శుకుడు తారకునకు 
రాజనీతిని ఉపదేశించి యుద్ధము మాన్పనెంచుట, తారకుని తిరస్కారము. 

ఆశ్వాసము XI 

he 

(1) ఉభయ సెన్యములు చతురంగ బలసమేతముగా యుద్ధభూమి 

చేరుట. 
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ఆశ్వాసము X11 

(1) సురాసురులలో _పధాన వీరులు పరస్పరము నానావిధముల ఫోరుట, 

(2) కుమార తారకులు తారసిల్లుట. (8) తారకాసుర సంహారము. (4) దేవ 

తల అభినందనములుు జయ జయ ధ్వానములు. (5) విజయలక్ష్మీ శోభితుడైన 

కుమారుడు తల్టిదండలను దర్శించుట. (6) పరమేశ్వరుడు కుమారునకు 
ఈశ్వర తత్యోపదేశము గావించుట, 

ఈ కథ _బవ్మోండ పురాణములో ఉన్నదట. మరి ఆతర శైవ పురాణ 

ములలో కూడ నుండవచ్చును. దీనికి (పపంచ వ్యా ప్తి వచ్చుటకు కారణము 

కాళిదాసు చేపట్టుట. ఆ కవికులగురువే కుమారసంభవము [వాసియుండనివో 
ఈ కథ గణపతి సంభవ కథవలెనే పురాణములలోనే యుండిపోయెడిది. నన్నె 

చోడుని [గంథము కాళిదాసుని కుమార సంభవమునకు ఆం|ధీకరణముకాదు. ఒక 

వేళ ఉద్భటుని కుమార సంభవమే ఈ తెలుగు [గంథమునకు మూలమేమో 
యని అనుమానించుటకైనను వీలులేకుండ నన్నెచోడుడు అవతారికలో ఒక 
(ప్రమాణ వాక్యము [వాసెను. 

“అస్మదీయానూన (పతిభార్గవోదీర్ణ రుచిరవస్తు విస్తారితో_త్తమ కావ్య 

' రత్నంబు” ఇది నా |పతిభా సముదమున పుట్టిన కావ్య రత్న మేతప్ప ఎరవు 

తెచ్చుకొన్నదిగాని,కొన్నదిగాని గాదని ఈ వాక్యముయొక్క. తాత్సర్యము.అయితే 

ఈ కావ్యమే అతని (ప్రతిభా సముద్రమున పుట్టినదికాని, కథ మా,తము కాదు, 

పురాణములలోని కథను నిమి త్రమా[తముగా తీసికొని దానిని తా నిచ్చవచ్చినట్టు 
మలచి సింగారించి వన్నెలు చిన్నెలు కల్పించి ఒక చక్కని శిల్పమూ రిని 

సృష్టించినాడు, స్వతంత రచన అనెడి మాటకు అర్థమింతే. కథను గూడ 

కల్పించినాడని కాదు మరి కాళిదాసు కావ్యములై నను మూలముగా గెకొన్నా 

డేమో అని యనుమానించుటకు వీలులేకుండ అతడు చేసిన (పతిజ్ఞ సందేహ 

నివృ త్తిని జేయుచున్నది. కాళిదానువై ఇతనికి ఎనలేనిభ క్రి. “భాసురమతి వాల్మీకి 

వ్యాసాదులు చనిన జగతి వరకవితాసింహాసనమెక్కి కవీందుల దాసుల(గా 

నేల. గాళిదానుండు శేర్మిన్”. ఇంత భ_క్రిగలవాడు అతని కుమార సంభవమును 

ఇతర సంస్కృత కావ్యములక౦ టె ఎక్కువ (శద్ధతో చదివి యుండుననుట 

తథ్యము. ఊరక చదువుటయే కాకుండ దానిని చిరకాల మననము చేసి తన 

(13) 
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కవితాత్మను ఆ కావ్య సౌందర్య వాహినిలో నోలలాడించి యుండును. ఆందు 
చేతనే [గంథ రచనవేళ కాళదాసుమూ ర్తి ఇతనికి అడుగడుగున సాఇ్షాత్కరించు 
చునే యుండెనని తలపవచ్చును. ఆ సాక్షాత్కార ,పభావము ఈ [గంథమున 
చాలవరకు నీడలారుచుండును. అందుచేతనే విమర్శకులు ఈ [గంథమునకు 
కాళిదాసు కుమారసంభవమే మూల మనుకొని దానితో పోల్చిచూచుటకు 
ఉద్యమించిరి. అది మూలము, ఇది (పతికృతి అని పోల్చి చూదుటకంటె ఈ 
రెండును స్వతంత్ర (గంథములుగ భావించి తారతమ్యము నిర్ణయించుట సము 
చితము, బజ్జన, సోమనల హరివంశములవలె ఈ రెండును తెలుంగు [గంథ 
ములే అయి యుండినచో అథ్రి పోల్చి చూచుట కొంత నుకరమే యగును. గాని 
కాళిదాసుది సంస్కృతమును, నన్నెచోడునిడి తెలుగు అగుటచేత వాటిని పోల్చి 
చూచుట కొంత దుర్గ టమైన పని, అయినప్పటికిని ఈ రెండు | గంథములలోని 
కథను, ఈ కవులు ఆ కథను నడిపిన పద్ధతిని, కవితాశ_కిలో చిత్తనంస్కార 
ములో ఇరువురకునుగల తారత మ్యమును కొంతవరకై నను పోల్చిచూడవచ్చును. 
నిజమునకు తెనుగుమాట ఆటుంచి సంస్కృృతములోనైై నను కాళివాను చేపట్టిన 
వస్తువును ఇంకొక కవి చెపట్టియున్న చో_ఆట్టి సాహనుడు లేడు-కాళిదాసుతో 
అతనికి పోలిక ఏమిటి ? అని యతని (గంధమును వివ్చీ చూడకుండగనే (తోసి 
పుచ్చవచ్చును. ఎందుచేతననగా కవికులములో కాళిదానుని శేరు చెప్పినతర్వాత 
ద్వితీయుడుగానై నను చెప్పుటకు వెంటనే రెండవవాని చేరు స్ఫురింపదు అందు 
చేతనే “అనామికా సార్థవతీ బభూవ” అన్న అభ్రియుకో క్రి పుట్టినది. అట్టే 
కాళిదాసు ఈ తెనుంగు కవిని పోల్చి చూచినపుడు ఇతనికి ఏమి న్యూనత కలు 
గునో యనెడి సంకోచము కలుగుట సహజమే. కాని బరిమీద వదలి పెట్టినచో 
గెలవక పోయినను కాళిదాసుతో పెననగల వాజేగాని మల్ట్రచరపు విన్నంతనే 
భయపడి పారిపోవువాడు కొడనుమాట మాతము నిజము. 

కాళిదాసు పేరుమీద చెల్లుచున్న కుమారసంభవములో ఉత్తర భాగము (9వ సర్గనుండి) ఆతడు |వాసినది కాదనియు (పళిభాశాలిమైన ఏ కవియో 
దానిని పూర్తిచేసి యుండుననియు, సూక్మద్భ్టికి ఆ భేదము కానవచ్చుచుండు 
ననియు కొందరందురు. మల్రినాథనూరి మొదట్ ఎనిమిది సర్గల కే వ్యాఖ్యానము 
(వాసి తక్కినవి విడిచి పెట్టుటవల్ల ఆ మహా వ్యాఖ్యాతకుకూడ ఉత్రరభాగము కాళిదాసు కృతము కాదనియే తోచెనని తమ యభ్శిపాయమును సమర్థింతురు. 
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నన్నెచోడునకు కూడ ఇట్టి అఖిపాయమే కలిగియుండవచ్చును. ఇతడు పూర్వ 

భాగమును అనుసరించి నడచినంతగా ఉ త్రరభాగము వెంట నడకసాగించలేదు. 

నన్నెచోడుడు చేసిన అనుసరణముల్కు అనుకరణములు, అనువాదములు పూర్వ 

భాగమునకే సంబంధించి యున్నవిగాని ఉత్తర భాగమున లేవు. అందును 
5వ సర్గ తరువాత కాళిదాను దగ్గర సెలవు తీసికొని తన దారిని తాను పరుగెత్తి 

పోయెను సప్తర్షులు కన్యావరణార్థము హిమవంతు నొద్దకు వెళ్ళి మనువు నిశ్చ 

యము చేసికొని వచ్చిన 6వ సర్గను నన్నెచోడుడు ఎట్టు విస్మరింపగలిగెనా ? 

యని నాకు విస్మయము కలుగుచుండును. ఆ సర్గలో కాళిదాసు చిత్రించిన ఆర్య 
తము మన కుమారసంభవమున -- ఛాయామా(త్రముగా నైనను - లేదు. భారత 

జాతి యొక్కయు, భారతీయకవియొక్కయు సంస్కృతీ సంపన్నతకు. నిధాన 

మైన ఆ సర్గను తెనుగున అనువదించుటకు గాని అనుసరించుటకు గాని నన్నె 

చోడుడు చాలడు. ఈ [గంథమును కాళిదానునకు వినిపించినచో ఆతడు ఒక 

మారు తల యూచుదు, ఒకమారు పెదవి విరచుచు ఆలకించును. 

సంస్కృత కుమార సంభవములోని కథ హి మవద్య్వర్ణనతో, పార్వతీ 

జననముతో (పారంభమై కుమారుని తారకానురసంహారముతో అంత మగును. 

తెను(గున పార్వతియొక్క పూర్వజన్మ మైన సతీదేనియొక్క జననము, దక్షుడు 

ఆమెను శివున కిచ్చి పెండ్లిచేయుట, ఆ పరమదంపతులకు గజాననుడు పుట్టుట, 

తండియెన దక్షుడు తన భర్తను అవమానించినందులకు సతీదేవి యోగానల 
దగ్ధ యగుట, ఆపె దకాధ్వరధ్వంసము జరుగుట అనెడి ఆధిక కథ మొదటి 

రెండాకాసములలోను కలదు. 

మూడవ ఆశ్యాసమునుండి ' నడచిన కథ మాత్రము కాళిదాను కథా 

[కమముతో సం పదించుచుండును. అది మొదలు రెండు గంథములయందును 

కథా[పణాళిక సమానమే! ఆ పణాశికను ఉన్మీలనము చేయుటలో మా[తము 

నన్నెచోడుడు కాళిదొసుకం టె ఎక్కువ పెంపు చేసెను. ఆ పెంపు అనేక విధ 

ముల జరిగినది. ముఖ్యముగా వస్తువర్ణనలోను, భావ్యపపంచములోను అది 

ఎక్కువ ద్యోతిత మగును. ఈ.భేదము ఒక్క ఈ యిరువురకే కాదు. ఇది 

పాదీన నవీన క వివర్గములకు ఉండెడి సర్వసాధారణ ధర్మము. ఈ పాచీన 

నవీనత లనునవి కాలమును బట్టి యేర్పడునవి కావు, ఆయా కవుల రచనా 
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పదతులను బట్టియు ఏర్పడును. (పాబీన కవిత్వమునకు సాధుత్వము, సహజ 
సౌందర్యము, ఆలంకరణ విర తము, బహువర్ణనా రాహిత్యము, కథా [పాధా న్యము, భావసంయమనము ముఖ్యలక్షణములు. నవీన కవిత్వమునకు శజ్లాడంబ 
రము, అర్థచమత్కారము, అలంకరణ పచురత్యము, వర్ణనాబాహుళ్యము, భావా 
వేశము, ఇతివృ త [వపంచనము ముఖ్య లక్షణములు. ఈ విభాగమునే ఆంగ్లములో Classicism and Romanticism అని యందురు. ఈ యరములో మన [పాచీన 
నవీన కవులను ఆర్షకవుల్కు లౌకికకవులు అనవచ్చును. అక్షకవులనగా కేవలము 
టుషికవు లనియే అర్థము కాదు. వైన చెప్పిన లక్షణానుసారముగా పురాణేకి 
హాసములను, కావ్యములను [వాసిన కవృలందరును ఆర్షక వులే యగుదురు. 
కుమారసంభవకథ గల [పాలీన పురాణములు చూచినపుడు ఆ రచన ఆర్ష 
మనియు, దానితో పోల్చినపుడు కాళిదానురచన చెజెప్పిన లక్షణములను బట్టియే కొంతవరకు లౌకిక మనియు స్పష్ట మగును ఆ కాళిదాసునితో ఈ నన్నెచోడుని పోల్చి చూచినచో ఈ తెనుంగు కవిత్వము లౌకికము - ఆ కాళిదాస కవిత్వము 
ఆర్షము అనిపించును. అనగా లౌకిక మనదగిన నవీన కవిత్వలత్షణము కాళిదాను 
[గంథమునందు కంటె నన్నెచోడుని (గంథములో అధికముగా నుండు నన్న మాట. ఈ పెంపు జరిగినకొలదియు లౌకిక[గంథము విస్తృతి చెందుటయే గాక 
కొన్నిచోట్ల ఆ ఏ_స్ఫతి, కావ్య శరీర నిర్మాణ దృష్ట్యా అనావశళశ్యకము కరూడ 
ఆగును, మరికొన్ని చోట్ల వ్యంగ్య[పధానమై సూచనామాతముగ ఉన్న యర్థము 
వివరణమువల్ల పలచబడును. ఒక యుదాహరణము చూడుడు ; 

“అపచిత బలిపుష్టా వేది సమ్మార్ష దా 
నియమ విధి జలానాం బిర్హిషాం చోపనే తీ 
గిరిశముపచచార (ప్రత్యహం సా సుకేశీ 

నియమిత పరిఖేదా తచ్చిరశ్చందపాదై ౩.” 

ఈ శ్ఞోకమునందు కాళిదాసు, పార్వతి తపస్థితుడై న శివునకు చేసిన పరిచర్యా స్వరూపమును సం[గహముగా, అంతకంచబె అపేక్షణీయము లేకుండ 
వ్య క్రికరించెను. 

ఈ శ్లోకములోని భావములనే భాయామాతముగా అనుకరించుచు నన్నె 
చోడుడు మూడు పద్యములను [వాసెను, మూడవదానిలో పార్వతి నిత్యము 
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కోసి తెచ్చిన పువ్వుల [ప్రత్య[గతను వివరించుచు రమణీయమైన యొక అ 

మను కొనితెచ్చెను. 

సీ॥ “మొన లావులించి వాసన సల్హ( బసిగొని 

లే: దేటిగము లెంగిలింపకుండ 

నెడ సూజ(గొని వేచి సుడియు తెమ్మరలచే 

బొడము పుప్పొడి వాలివోవకుండ. 

దరణికూటమున మే యెరలి పద్మిని మేన 

మొలతెంచు మధుమద మొలుకకుండ 

మేల్కని గోమిని మెల(గి మై మురిసిన 

బొదిగొన్న యక రువుల్ సెదరకుండ. 

తే॥ దెలిసి జక్కవ లొండొంటి. గలయ'. దారు 

కలకలంబున రేకులు గదలకుండ 

మున్న కొనివచ్చి గణికా సమూహితోడ 

గిరిజ పూజించి. బసి(డి తామరల వరదు.” 

ఈ పద్యమును కాళిదాసే చూచియున్నచో శివ పాదము తప్ప 

తక్కిన భాగమును నిజముగా సంస్కృతములో అనువదించెడివా డేమో యని 

నాకు తోచును (ఆ పాదమునందలి యర్థము ఆసభ్యము ). కాళిదాసునే మురి 
పించెడి పద్యములు ఇట్టివి ఈ (గ ంథములో ఆక్క డక్కడ చాల కలవు, 

వాటిలో రెండు మూడు ఉదాహరణము లిచ్చుచున్నాను : 

మ॥ “వలరా జామని౭బిల్చి వేగమెయి నీ వాసంతి కానంద దో 

హల మీ కొననలక్మీ కిమ్మనుడు నాహ్తాదంబుతో నెయ్య మ 

గలమై యుండ వసంతకుండు దమవె( గన్నిడ్డ( గారాకు గెం 

దలిరాకయ్యెనొ నా( దలిర్చె వడి గాంతారాంత రో ర్వీజముల్ . 

కం॥ కని కోపించెనా ? కానక 

మును గోఫించెనా మహో(గ్రముగ న్నుగుండు సూ 
చిన. గాలనొ చూడక యట 

మును గాలెనా నాగ నిమిషమున నజ(గాలెన్. 
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కం॥ గిరిసుత మై గామాగ్నియు 

హరు మె రోషాగ్నియుం దదం“జు మై ను 
ద్దుర కాలాగ్నియు రతి'మై 

నురు కోకాగ్నియును( దగిలి యొక్కట నెగ సెన్.” 

మన్మథుడు తన సఖుడయిన వసంతునితోడను, శంకితస్వాంత యిన రతితోను 

కలిసి [పాణము లర్పించి యెనను సర్వే నెర వేర్చువలసిన కార్యము కొరకు 

హేమవత్పర్వతమ.మీది శివుని తపోవనమునకు బయలుదేరి వెళ్ళును అని చెప్పు 

టకు కాళిదాసు ఈ కింది శ్లోకమును (వా సెను. 

“స మాధవేనాభిమతేన సక్యా 

రత్యా చ సాశోజ్యు మన్నుపయాతః 

ఆంగవ్యయ (పార్థిత కార్యసిద్ధిః 

సాణ్యా శమం సామవతం జగామ.” 
(౧ pn 

ఇందులో ఆతడు వాహనారూఢుడై వెశ్రెనో, కాలినడకనే వెళ్లెనో, ఆకాశగమన 

మున వెశ్లెనో కాళిదాను వివరింపలేదు. ఆ గమన్యపకారమును అవసర మైనచో 
మనము ఊహించుకొ నవలసినదేగాని దానిని వివరించి చెప్పుట ఆ కవికులగురుని 

పరతి కాదు. నన్నెచోడుడు మన కా యూహించుకొనవలసిన భారము లేకుండ 

వారి గమనమునకు ఓక పుపష్పరథమును సృష్టించి చూపెను (నిజమునకు అది 

రథము కాదు ; తెలుగువారి రెండెడ్డబండి ). 

సీ॥ పంకరుహంబులు బండి కన్నులు చంప 

కంబులు నొగ, లుత్పలంబు లిరుసు, 

గరవీరములు పలు(గాడి, జాదులు సను. 

గొయ్య, లశోకముల్ గోడిపీట 

సిందువారంబులు సీలల్కు గేతకుల్ 

మెట్టులు, మొల్లలు మెట్టు గుదెలు 

పాగడలు పలుపులు, పున్నాగములు పగ్గ 

ములు, సహకారముల్ పూనుగాడి 

కురవకానీక మూలంపు( గోల, కర 

వములు మునుకోల, కోకము ల్వాహనములు 
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గా వసంతుండు సూతు(డై పూ(వుదేర 

నెరయ( గుసుమాయుధంబులు నినిపి తెచ్చె, 

రథమునకు చకాలు ఇరును, కాడి మొదలై న ఎన్ని అవయవము లుండునో 

అన్నిటికి అన్ని రకముల పువ్వులు సంపాదించి ఆ రథనిర్మాణము చేసిన ఈ 

శిల్చి నేర్పు ఎంతయో కొనియాడ దగినది. కాని ఆ రథనిర్మాణ మెంత 

బాగున్నను చమత్కార భూయిష్టమే గాని రసవంతమని చెప్పదగిన రామణీ 

యకతా భూయిష్టము కాదు. ఇట్టి చమత్కార పద్యమును _వాయుట సంస్కృత 

కవులలో నైనను ఉ త్రరకాల మందలి శ్రీహర్గాదులకు పరిపాటి యెనదిగాని 

అశ్యఘోష కాళిదాసాదులనాడు లేదు, ఈ సంగతి యటుండనిండు. శివుని తపో 

వనములో వసంతుడు ఆడుగు పెట్టగానే అకాలవసంతోదయ మైనది. ఆ ఘట్టి 

ములో కాళిదాసు (వాసిన శ్లోకములలో కొన్నిటిని ఇతడు యథాతథముగ 

తెనిగించెను. మరి కొన్నిటిని ఇంచుక మార్పులతో అనుకరించెను చూడుడు : 

“మధు ద్విరేఫః కునుమైకపాతే 

పౌ (వి యాం స్వా మనువ ర్రమానః 

శృంగేణ సంస్పర్శ నిమీలితాక్షీం * 

మృగీ మకండూయత కృష్షసారః. 
(>) 

దదొ రసా త్పజ్క-జరేణుగస్థి 

గజాయ గండూష జలం కరేణుః 

ఆర్థోపభు క్తేన బిసేన జాయాం 
సంభావయామాస రథాబ్గనామా, 

గీతా నరేష _శమవారి లేశైః 
కించిత్సముచ్చ్బా్వాసిత ప త్తిలేఖమ్ 

పుష్పాసవామూర్తిత నేేతశోభి 

[పియాముఖం కింపురుష శ్చుచుమ్నే.” 

నీ “కరియిచ్చె నరమేసి కరిణికి సల్ల కీ 

పలవ మలంబు పలవింప 
౧ లు యు 

మృగ నురి( గబళించి మృగి కిచ్చె నందు ద 
థి 
ర్భాంకురంబులు చిత్త మంకురింప 
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హంస పెక్కువ యిచ్చె హంసికీ నోర్నోర 

నెలదూడు మొగముల నెలమి మిగుల 
భృంగమ్ము దావితో భృంగికి దయ నిచ్చె 

విక సితాబ్ది మధువు వికసితముగ( 

గీ గిన్నరుండు (గోల్చె. గిన్నరి వీనుల 

రాగ రసము మేన రాగ మెన(గ 
మధు విడంబనమున మగలును మగువలు 
విరలి గొనిరి మదన పరవశమున.” 

ఈ |పకరణమును కాళిదాను 9 శ్లోకములతో సరిపెట్టగా నన్నెచోడుడు ఇరువది పద్యములతో గాని తృ వ్రీపడలేదు. ఈ “పెంపు లౌకిక కవులలో భావ 
న్మిగహముగల ఎవరికోతప్ప తక్కిన వారందరికి సహజలత్షణము. నన్నె 
చోడునకు కాళిదాసుమీద గల భ_క్తి ఇంతంత యనరానిది. ఒక కుమారసంభ 
వము నుండియే గాక, అవసరమైనపుడు కాళిదాను ఇతర [గంథములనుండి 
కూడ మే_లరములైన శ్లోకములను అనువదించుటకు ముచ్చటపడెను. ఒకమారే 
చందా సమయము సూర్యోదయము జరుగుచున్న (పకృతి సన్ని వేశమును 
వర్ణించిన నన్నెచోడుని ఈ పద్యమును చూడుడు : 

తే॥ “అ స్లగిరి( బొందెరా, జుదయాదది నెక్కె 
నిను(డు, దేజన్యులగు వారి కెల్ల (పొద్దు 
మానితంబగు నిల నొక్కమాట పొందు 
హాని వృద్దులు నూచించునట్టవోలె. ” 

ఇది శాకుంతలములోని ఈ [కింది శ్లోక మునకు ఆనువాదము. 

ఖో యాత్యేకతోన్త శిఖరం పతి రోషదీనా 
మావిష్కతారుణ పురన్సర ఏకతో ఒర్భ_:ః 
తేజోద్వయస్య యుగప ద్వ్యసనోదయాభ్యాం 
లోకో నియమ్యత ఇవాత్మదళా న్హరేమ,” 

మొదట ఇది స్వతం|త (పబంధమని కదా కవి చేసిన (పతిజ్ఞ, మరి ఈ యనువాదము లేమి; ఈ యనుకరణము లేమి ? అని ఒక (పళ్న పుట్టవచ్చును. 
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అచ్చటచ్చట ఇటువంటి అనుకరణము లున్నను ఇది స్వతంత రచన మా(తము 

కాకుండపోదు. ఆ మాత మనుకరణమైనను లేకుండ |వాయవలెనని ఈ కవి 

సంకల్పించనూ లేము; [వాయుదునని (పతిజ్ఞయు చేయలేదు. ఒకవేళ _వతిజ్ఞ 

చేసినను ఆది నెరవేరుట దుర్భటము. ఎందుకనగా, ఆకాశమున సూర్యునివలె 

కాళిదాసు దేదీప్యమానముగా వెలుగుచుండగా ఆ రళ్ళ్మి తనకు సోకకుండ నడవ 

గలనని ఎవడు పతిజ్ఞ పట్టగలడు ? గొడుగు అడ్డము పెట్టుకొన్నను ఆ వెడి 

సుషిర మార్గము వెంట ఒడలికి తాకుచునే యుండును. కాళిదాసు శ్లోకములు 

సందర్భవశమన జ్ఞప్తికి వచ్చినపుడు నన్నెచోడుడు వాటిని నమస్కార పూర్వ 

కముగ సీషకరింపక ఎట్టు ఉండగలడు ? కొంచెమో గొప్పయో కాళిదానునకు 

తాను బుణపడుదునని బుణపడితినని యెరుగును. పూర్వకవి సుతిలో కవు 

లందరును కాళిదానునకు దానులేయని భ క్రి పూర కకముగా నమస్కారము 

చేసేయే.దోణాచార్యులవారికి (పదక్షీణము చేసియే యుద్ధమునకు తలపడిన 
అర్జునునివలె- కావ్య రచనకు ఉపక్రమించి ఉద్దిష్టగమ్యమును చేరెను. 

కావ్యము రసవంతముగా నుండవలెనన్నచో (పసన్నముగా నుండుటయే 

కాక జాచిత్యబంధురమైకూడ ఉండవలెను. ఈ జౌచిత్యమనునది శబ్దములో ' 
అర్థములో, వస్తువులో, వర్ణనలో, భాషలో, సంవాదములో.. ఆదీ యిడి యన 
నేల- శరీరమంతయు వ్యాపించి యుండెడి ఓజస్సువలె కావ్యమంతట నిండి 

యుండవలెను. కాళిదాను కఏకుల గురువనిపించుకొనుటకు గల కారణములలో 

యౌచిత్య వరిపాలనమొకటి ఆశక్తి సంస్కృత కవులలోనే చాలమందికి లేదు. 

తెలుగు కవులలోను మరి సెక్కు_మందికి లేదు. ఆ లేనివారిలో నన్నెచోడుడు 

ఒకడు. వివాహనిశ్చూయమునకు హిమవంతునివద్దకు వెళ్ళివచ్చిన స్పష్టర్షులు, 

వధువు చాల అందగల్తి అని శివునితో, జగన్మాత కాబోయెడి పార్వతియొక్క 

అవయవములను వర్షించి చెప్పుట యెంతమ్మాతమును ఉచితముకాదు. [వబం 

ధమునకు స్ర్రీరూపవర్ణనము ఒక అలంకారము గనుక కవి పార్వతీవర్ణనను ఆ 
బుషులనోట పలికించెనని సమాధానవడుద మనుకొన్నను పొసగదు. ఆ రూప 

వర్ణన అంతకుముందే యొకమాటు జరిగినది. మరి అట్టి వర్ణననే ఇంకొకమారు 

చేయుట అనావళ్యక మెగాక సందర్శోచితమును పాతోచితమును కాదు. ఒకవేళ 

కవికి ఆమె రూపమును మరికొంత వర్లింపవలెననెడి కుతూహలమున్నచో రెండవ 

(14) 
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పక్షముగా తానై తనమాటలలో వర్దింపవచ్చునుగాని ఆ బుషీపా తలకు ఆరో 

వీంచరాదు. | 

మరి శివుని తపోభంగమునకు బయలుదేరిన మన్మధుని వారించుటకు రతి 

చేసిన హితోపదేశముకూడ జొచిత్యపుమేరను మీరుచునేయున్నది. భార్య భర్తకు 
హితముగరపుట న్యాయమేకాని ఆ యుపదేశము అనునయపూర్వకముగ మృదు 
మధురముగ నుండ వఠలెనుగాని తర్జన పూర్వక శాపవాక్యములుగా నుండ రాదు. 

ఈ ఘట్టమున కవి రతినోట పలికించిన వాక్యములన్నియు తనవెకాన్తి రతి 

పా|తవి కావు. కావ్యములో కవి, తానే పాతయగుట యొకటి, పాాతయే తా 

నగుట యింకొక టి.అనెడి రెండువిధములుగా భాషించుచుండును. అనగా పాత 

భావములు తననోట పలుకుటయొకటి, తన భావములే పాతనోట పలికించుట 

యింకొకటి. ఈ రెండింటిలో మొదటిది కావ్యధర్మము, రెండవది కావ్యధర్మ 
భంజకము. లానే పా[తయెనచో కవి ప్యాతోచితమైన భావములు, వాక్యములు 

వ్యక్తము చేయుచుండును. పాాతయే తానైన కవి ఆ యౌచిత్యమును విస్మరించి 

తన వాక్యములే పాతనోట పలికించును. రతి హితోపదేశ ఘట్టమున నన్నె 

చోడుడు ఈ రెండవ పద్ధతి నవలందీలచి పాతౌచిత్యమునకు భంగము కలి 

గించెనుం 

ఇతడు న్రీజనావయవ వర్ణనా కుతూహలమును తీర్చుకొనుటలో స్థానాస్థ్రాన, 
వేళావేళ పరిజ్ఞానమునుకూడ కోల్పొవుననుటకు ఇంకొక నిదర్శనము చూడుడు: 

పార్వతీపర మేశ్వుర వివాహానంతరము హిమవంతుడు అల్లునకు అరణమొసంగె 

ఏడ్కాలుపు సందర్భమున మేనకయు ఉమాదేవియు ఒండొరుబను కౌగిలించు 

కొందరు. ఆ సమయమున ' వారిరువురి హృదయములలో అమృతరసపూరితము 

లైన ఏయే భావతరంగములు పుట్టునో ఆడపిల్లను అత్తింటికి సాగనంపెడి 

దంపతు లందరును ఎరుగుదురు. ఆ సన్ని వేశమును మహాకవి యైనవాడు ఎంతో 

రసవంతముగా వర్ణింపవచ్చును, నన్నెచోడునకు ఆ సన్నివేశ సౌందర్యమే గోచ 
రింపలేదు. వె పెచ్చు వారి యాలింగనమును జుగుప్పావహమైన ఈ [కింది 

పద్మమున చితించెను. 

తే “ ఉరుకుచాగంబు లొండొంటి నొత్తుదేర 

నెదురు కౌ(గిలింప(గ నను చెట్లు(గాక 
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కెలని కొబగుదు' గుచతటుల్ బలిమి నొత్త 

నదిమి కే లెటకేనియు నందికొనిరి** 

ఇట్టి పద్యములు ఇయ్యెడనే కాదు సారస్వతమున ఎక్కడ నున్నను 

సరసుల మది కెక్కవు, అవి యీ కాన్యములకు కళంకము లనుటకు సందే 

హింవ నక్క_రలేదు. 

పరాకాష్ట చెందిన ఇతని గురుభక్తి యారాధనీయమే. కాని, ఆ గుద 

నకు పరమశివునితో అభేదమును పాటించెడి పారవశ్యము మ్మాతము సమర్థనీ 
యము కాదు. పార్వతికి శివమంతోవదేళశము చేసిన బు షీ శరుని జంగమ మల్లి 

కార్టునుని పేర పిలి లిచినప్పటికంటె, శబరకాంతలు వెదురుబియ్యము దంచునపుడు 

జంగమ మల్లికా రునుని పేరుతోనే పాడిన రోకటిపాటకంటె, పెండ్లికి తరలి 

వచ్చెడి శివుని చూడవచ్చిన పౌరకాంతలు చూచినవ్య క్తి జంగమ మల్రికార్డునుడే 
వావి ౧ జ 

యని వర్ణించుట సమంజసము కాదు. వరుసగా ఆ పద్యము లివి: 

చ॥ “కమలదళాక్షి సాల( దమకంబున, గూర్చు నిజేకుతోడ( జి 

_త్తము దనివోవ(గా బహువిధంబుల( గూడిన హృద్గతానురా 

గము వెలి. బేర్చునో యన నఖక్షతచుంబనరంజితాంగ వి 

(భమగతి వచ్చి చూచె నొక భామిని జంగమమ ల్రికార్డునిన్ 

ఉ॥ వాసనగా శివాగమము వర్ణన కెక్కె, _దయీసదర్థముల్ 

దేసిగ నాత్మ శిష్యులకు( దెల్పుచు సద్విధి నున్న నిష్క.ళా 

భ్యాసమునందు లీనమగు భావము నిల్పి వెలుంగుచున్న న 

ద్చూనసుర ముఖ్య వి పమునిపుంగవు జంగమ మల్చికార్దునున్ . 

తే! మగువ జంగమ మల్లయ్య దగిలి చూచి 

యంద కన్నుల మనమును నంటియున్న 

నచల భావన సిల్చె. దా నట్ల పరము 

నభవు( గని జను లచలాత్ము లగుట యరుదె?” 

చ॥ పటికపు రోటిలో వెదురుబా లౌగి పోయుచు గౌరుకొమ్ము రో 

కట( గొని దంచుచున్ శబరకామిని పెక్కులు రాగముల్ మదో 

త్కటముగ( బాడె( జుట్టినమృగంబులు సోమ, మనుష్యరూప ధూ 

ర్హటి మునిముఖ్య లోకగురు జంగమలింగము మల్టికార్జునున్. 
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భక్రిపారవళ్యము నానావిధభావావేశములలో ఒకటి మితిమీరిన భావా 
వేశము గల కవి కావ్యరచనా మర్యాదలను పాటించుట దుష్క_రము. 

ఇతని సామెతలు పలుకుబళ్ళు, జాత్యములు దేశీయముగా నుండుటయే 
గాక కథకు సంబంధించినను, సంబంధింపక పోయినను దేశేయములై ఆ నాటి 
సాంఘికాచారములు కూడ కొన్ని యీ [గంథమున (వ్ర వేళ పెట్టబడినవి. ఇట్టివి 
కూడ ఇతడు (పతిన చేసిన కావ్యరచనాదేశీయతకు కొంత సాధనభూతములై 
యుండినని నాయూహా. యుద్దమునకు పూర్వమే సేనాకటక మున వీరభటులు 
తమ తమ [పతావములను (ప్రకటించుట, త్యాగభోగపరాయణు లగుట, [వియు 
రాండను తుదిసారి వీడ్కానుట. (పయురారడు భావివియోగభారమను సహింపలేక |ప్రియులకన్న ముందే [పాణములు వీడుట మొదలై న వీరశ్ళంగార 
కృత్యము లన్నియు క్ష్యతియకులజుడును, యుద్ధవిశారదుడును అయిన ఈ 
కవిక్రి సౌ షాదనుభూతములై యుండును. 

మరి రాజసేవకులకు పసిడిరాసులు బోసి జీతము లిచ్చుటయు, యుద్ద 
భటులలో |ముక్క_డిమూకలకు జొన్నలు గొలుచుటయు ఆ నాటి యాచారము 
కొటోలు | 

కం॥ “భావజవిభు' డలి శుక పిక 
సేవకతతి కెడరు దీర జీతము సేయం 

గా వెలింటోసిన పసిండుల 

[పోవులు నా దమ్ము లెలమి( బూచె బెడంగై . 

చం॥ మునుమిడి వె రివాహినుల ముట్టి పడల్వడ వేసి గట్టి కే 
పున బయి కెత్తు వాహకుల పొంకమరం దల కొంత గోసి ము 
న్కానివడి వాలు వందలకు గోపుల నూరెల. దోలి మార్చు పే 
ర్చున( బతికె త్రి కేల్లలన జొన్నలు గొన్న బుణంబు నీంగుదున్.” 

రాజు ఒక అసాధారణ కార్యనిర్వహణమున కై ఒక సేవకుని నియో 
గించినపుడు అతనికి సత్కారపూర్వకముగ తాంబూల మొనంగుటయు ఆతడు 
దానిని అంగికారనూచకముగ (గహించటయిు ఆ నాటి రాజ సేవామర్యాదలలో 
ఒక టియై యుండును. ఆ మర్యాదయు ఈ కావ్యమున పాటింపబడినదిం 
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వగ నాకుందగిన కెలసంబు (51/10) గంటి దీనికింతకు మెకొంటి( 

దాంబూలంబు దయచేయుమని వసంతసహితంబుగా వలరాజు సురరాజుచేత 

నపార సత్కార ౦బులు గొని వీడుకొని చనుదెంచు నంత నక్కడంో 

కథ ఏకాలమునాటిదై నను కవికాలమునాటి ఆచార వ్యవహారములు కావ్య 

మున చోటుచేసికొని (ప్రవేశించును. అట్టివి కాలధర్మ విరుద్ధములని కవులు 

శంకింపరుం 

“ఓలిన కడచన నలువది 

నాలుగు విద్యలను నేర్చు నైసర్గిక మై 

వాలిన సుకవులకుం గా 

కేల తరమె కృతులుచెప్ప నెవ్వరిక్తై నన్.” 

అసిగదా ఇతడు ఉ_త్తమకవి కుండవలసీన విజ్ఞానమును సరూవించెను, 

ఇది అలంకారికులు కావ్య హేతువులుగ చెప్పిన [పతిభా, వ్యుత్స త్తి, అభ్యాసము 

లనడి మూటిలో వ్యుత్చృ త్రికి సంబంధించిన విజ్ఞానము, ఆ విజ్ఞానము నానావిధ 

శా స్త్రసంబంధియు, నానావిధ కళాసంబంధియు అయి యుండి కవికి చక్కని 

సంస్క్భతినిచ్చును. అట్టి సంస్కృృతిగల కవి పండితక వి యనిపించుకొనును. 

మన పూర్వకవులలో చాలమందికి అనేకళాస్త్రపరిచయముతోపాటు సంగీతాది 

కళాపరిచయమును కలదు. ఆయా శ్రా స్త్ర విషయములను, కళావిషయములను 

సందర్భము పొసగినపుడు వారు కావ్యములలో (పదర్శించుటయు కలదు* 
నన్నెచోడుడు అట్టి పండితకవులలో ఒకడు, ఇతనికి కవిత్వముతోపాటు 

చ్నితలేఖనము, నాట్యము, సంగీతము మొదలైన కళలనై పుణియు, అశ కిశాస్త్ర, 

గజశాస్త్ర, యోగశాస్త్ర యుద్ధతం|తాది పరిక్షానమును కలవని చెప్పుటకు ఈ 

(గంథమున అనేక నిదర్శనములు చూపవచ్చును. ఈ పరిజ్ఞానమును ఆతడు 

అవసరమునకు తగినంతగాక ఎక్కువగానే |పదర్శించుచుండును. మరియు 

చ్మితకవిత్వము, బంధకవిత్వము, ము[దాలంకారము మొదలై న కేవల పాండిత్య 
(పదర్శక మైన రచన యందును ఇతనికి కుతూహల మెక్కువ, ఇట్టి రచనలు 

ఆం ధవాజ్మయములో ఆదికాలమున లేవు. అందుచేతనే ఇతడు నన్నయకు 

(పాచీనుడు కాకపోవుటయే కాక ఆర్వాచీనులలో కూడ చాల తర్వాతికాలపు 

వాడని కొంతమందికి సందేహము కలుగుచుండును మొత్తమమీద చూచినచో 
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ఈ కావ్యము రెండు విరుద్ధాంశములకు సంగమస్థానమే మో యనివించును. ఒక 
వంక కాళిదాసాది సంస్కృత కవులయొక్క యు, తిక్కానాది ఆంధకవుల 
యొక్కయు శిల్పలకణములును ఇంకొకవంక శీణయుగములోని అధమ[పబంధ 
లక్షణములును ఈ కావ్యములో రాశీభూతములై యున్నవి. అయినను నన్నె 
చోడుడు ఆంధ కవ్నిశష్తులలో ఎన్నదగ్గవాడేగాని, సామాన్యుడు కాడు. ఆతి 
స్యతం|త మైన బుద్ధిమ_త్తయు, అతి నిశితమైన భావనయు, నానాళాస్త్రపరిజ్ఞానమును 
గల మహావ్య క్రి యని ఉపచార పూర్ణకముగ కొనియాడదగిన కవీశ్యరుడు, 

ప౦డితారా ధ్వు డు 
ఈయన పేరు మల్లికార్జునుడు. మహాపండితుడును, ఆరాధ్య [బాహ్మణు 

డును ఆగుటచేత పండితారాధ్యుడనే పేరు (ప్రశ స్టేకెక్కి నది. ఈ పేరు తదుపరి 
కొన్ని ఆరాధ్య (బాహ్మణుల కుటుంబములకు ఇంటి పేరై నది, 

ఈయన వీరశైవ మత సంస్క ర్తయైన బసవేశ్వరునితో తులతూగ గల 
మావోత్మ్యము కలవాడు. ఆందుచేతనే వాల్కు రికి సోమనాథుడు బసవని చరిత 
మును బసవ పురాణమను పేర (వాసినర్తి ఈతని చరితమును పండికారాధ్య 
చరిితమను పేర ఒక మహాగంథముగ (వాసెను. పండితుడు బహు [గంథ 
క_ర్తయట. పండితారాధ్య చరితలో సందర్భ వశమున ఆ [గంథములో కొన్ని 
పేర్కొనబడినవి. వాటిలో కాన్ని సంస్కృత కర్ణాట భాషలలో కూడ కలవట. 
కాని ఇతడు [వాసిన [గంథములలో వీది తెలుగో వది కాదో నిర్ణయించుటకు 
వీలులేకుండ అవి యన్నియు నామమా_తావశిష్టము లయినవి. ఒక శివత త్వ 
సారము మా[తము ఆయుర్భాగ్యము కలిమి శేషించి యున్నది. 

సోమనాథుడు పండితారాధ్య వాదపకరణములో పేర్కొన్న పెక్కు 
(గంథములలో శివత త్త్వసారము తప్ప తక్కినవాటిలో ఏవి పండితుని రచనలో 
ఏవి కావో చెప్పలేము. 

“ఆ తతి భట్టు గైవారంబు సేయ 
“శుశిం బంచ గద్యముల్ ” “రుద మహిమో యు 
శతకంబు “శివత_త్త్వసార” మాదిగను 
గద్య వద్యంబు లాకాంక్ష( జదువుచు 
హృద్యంబుగా సత్క_ వీశ్వరుల్ వొగడ 
మది నుబ్బి “సంసార మాయా _స్తవంబుళి 
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బద ములు( దుమ్మెదపదముల్ పభాత = 

పదములు బర్వతపదము లానంద - 

పదములు శంకరవదముల్ నివాళి ౬ 

పదములు వాలేశువదములు గొబ్బి - 

పదములు వెన్నెలపదములు సంజ _ 

వర్ణన మటి గణవర్ణనహపదము - 

లర్జవ ఘోషణ ఘూర్ణిలుచుండ' - 

బాడుచు నాడుదు( బరమహర్షమున, 

గూడి నద్భక్త సంకుల మే(గుదేర. (పం. చ. వాద.) 

మె వాటిలో తుమ్మెదపదములు, గొబ్బిపదముల, వెశ్నెలసదములు 

మొదలై నవి పండితారాధ్యుడు రచించినవై యుండవు. ఆవి పదకవిత్వములో 
కొన్ని భణుతులపేర్లు. నేటికిని సంక్రాంతి పండుగ దినములలో .- 

““ పంచపాండవులే తుమ్మెదా” అనియ, 
ోగొవ్బియాడో గొబ్బియాడో” అనియు 

వల్లెవజలలో స్రీలు జట్టులుగా పాడుట కలదు. 

పండితునిశిమ్యలు ఆతనివెంట ఈ పదములు పాడుచు కోలాహల 
ముగ నడచిరని పాల్కురికి సోమనాథుడు చెప్పినదాని కర్ణము. అవి తుమ్మెద 
పదములు, గొబ్బిపదముల ఫణుతులమీద శివపరముగ వాయబడిన యేవో 
వపదముకా యుండును, ఆ శివపరములై న పదములుకూడ లోకములో ఆ నాటికి 
(పచారయులో నున్నవేకాన్సి పండితారాధ్యుడు (పత్యేకము వాసినవి కావని 
యనుకొనుట లెస్స! 

శ్రీకంఠు( డను పువ్వు తుమ్మెదా! పర 

మెకాంతమున వెల్లు తుమ్మెదా! 

ఆని వేదా ంతార్థము గల ఒక తుమ్మెదపదము ఇప్పటికిని అచ్చటచ్చట పాడు 

చుండుట కలదు. 

కాలము; 

ఇతని జీవితకాలము 1100-1170 కావచ్చును. ఇతడు వెలనాటి 
చోడుని ఇమా స్థానమునకు వెళ్ళి అచటి బె" ద్ధాచార్యుని, నుతవివాదమున నోడిం 
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పగా ఆ బౌడ్డుడు శివనింద చేసెశట. శివుని గాని, శివమతముకుగాని, శైవులను 
గాని నిందించిన వారిని హత్య జేయుట పాపము గాకపోవుటయే గాక దానివల్ల 
క్షైలాసపాప్రి కలుగు ననెడి పండితుని మత విశ్వాస పకారము ఆతనిశిష్యులు 
ఆ బౌద్ధపండితుని ఉపాంశువధ గావించిరట. దానికి |వతీకారముగ ఆ రాజు 
పండితుని కనులు తీయించెనట. ఈ భయంకరనాటకమున ఒక పాత ధరించిన 
ఆ వెలనాటి చోడుని రాజ్యకాలము 1168-1180 అని చారి తకులు నిర్ణయించిరి. 
మలి పండితుడు వెలనాడు దాటి శ్రీశైలము మీదుగ బస వేశ్యూరుని దగ్శనార్థము 
కళ్యాణక టక మునకు పయనమై పోవుచు మధ్యేమార్గ ముననే బసవనిశీ వెక్యమును 
గూర్చి విని ఆ పయనము మానుకొనెనట బసవని నిర్యాణము 1167 లో జరి 
గీన దనుట లోకపసిద్ధము. అప్పటికి పండితారాధ్యుడు ముసలితనను చే 
శ్రీశైల పర్వత మెక్కలేక అతని శిష్యునిద్వారా స్వామికి తన భ క్రిని నివే 
దెంచెనట. ఆ పై వయోభారము వల్లను బసవని చూడలేక పోయితినను నిర్వ 
దమువల్చను, మరి రెండు మూడు సంవత్సరములలో తనువు చాలించెనట. కాగా 
ఇతడు 1ల్లివ శతాబ్ది పారంభమున పుట్టి 1170 పర్యంతము (బతికి యుండెనని 
నిర్ణయింపబడినది. 

శివతత్త్యసారము ! ఈ [గంథము కొద్ది సంవత్సరముల |క్రితమే 
(పకటితమైనది. తత్పూర్యము దీనిపేరు సోదర [గంథములతోపాటు పండితా 
రాధ్య చరితమున వినవచ్చుట మ్యాతముతోనే సరిపోయెడిఏ. పండితారాధ్య 
చర్నితబో సోమనాథుడు “శతకంబు శివత త్త్వసార మాదిగను గద్యవద్యంబు 
లాకాంక చదువుచును”"అని (వాయుటబట్టి ఇందలి శతక శబ్దము శివత_త్త్వసార 
మునకు విశేషణముగా ఈ (గంథమును శతకముగ అంగీకరింప పూనిది. కాని 
ఇందు శతక లక్షణ మేమియు లేదు శతకమున కుండదగిన సంఖ్యా నియమము 
గాని మకుట నియమముగాని లేదు, పైగా [గంథధమునగల 489 పద్యములును 
ఏకసూ[త బద్ధమ లునుగావు. అదియునుగాక లాక్షణికు లుదాహరించిన : 

“ఆయతి. [దిపురాంతక దే 
వా యని వీలుచుటయు గటక మంతయు వినగా 
బాయక కిన్నర బమ్మయ 

కో యని యిలుగీవె తొలి యరగాభరణా !” 
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ఆచెడి యో పద్మము ఇందు కానరాదనియు, ఇటువంట్వే మరికొన్ని నశించి 

యుండుననియు అందుచే ఈ [గంథము అసంపూర్ణ మనియు కొంద రందురు. 

పాలు, రికి సోమనాథుని “శతకంబు శివత త్వ్వసార మాదిగను* “అన్న పం కిలో 

సూచింపబడిన శతకము వేరుగా నున్న దసీయు అది" శ్రీగిరి మల్లికార్డునా! ” అను 

మకుతుము కల శతకమనియు ఇంకొక వాద మున న్నది, శివత_త్వనారమునందలి 

(వకీర్ణత ను బట్టి ఇది విషయైక్యము గల [(గంథముగా కవి సంకల్పింపలేదని 
యనుకొనవచ్చును. దక్షాధ్వర ధ్వంసము [ప్రళయ వక్షనము గల తాండవము 

మొదలయిన కొన్ని శై వలీలలను, అదై ఏత ఖండనము జగత రృత్వ విచా 

రము పశుపతి శబ్బసమర్థనము మొదలైన కొన్ని శాస్త్రమీమాంసలను, శివదీక్షి 

తులు పాటింపవలసిన ఆచార వ్యవహారములను పురాతన భక్తుల మహిమలను 
గూర్చి విశదీకరించుచు తన భక్తితో మేళవించి |వాసిన కొన్ని పద్యముల సంపు 

టిగా మాతమే ఈ [గంథమును (గహించుట లెస్స. ఇందులో తన భ కిని 

ఈశ్వరునికి నివేదించిన పద్యములు తిప్ప తక్కినభాగములో కావ్యమునకు 

యోగస్ట యైన కవితాపదార్థ మేమియు లేదు. శివత త్వసార మనెడి పేరు పెట్టుట 

లోనే శైవమత సిద్ధాంత సంగ హముగా కవి యూహ యెనట్లు ద్యోతిత 

మగును. కావున దీనిని శె వస్మృతి యనుట బాగు. కవిత్వ మనిపించుకొనదగిన 
లతల మేదైన నిందున్నచో ఆది శైలిలో మాత మే కలదు. 

ఇతర శివకవులవలె జానుతెనుగు దీక్ష యితనికి లేదు. నన్న యవలె 

ఇతడును చాలవరకు సంస్క తవదభూయిష్ట మై మైన రచనయే చేసెను. సంస్కృత 
జటిల మైనను నుబోధక తము కలిగి అసి సిద్ధ పద[పయోగము గాని అన్వయ 

కాతిన్యముగాని లేకుండ, సమతాగుజకోభితము లైన వాక్యములతో రచన నిండు 

దనము గలిగియుండును, ఈ [కిందిపద్య ములు కొన్ని యుదాహరణములు ; 

కంః అవికల దేవాసుర నర 

నివహ సదా పూజనీయ నిత్యోత్సవ స 

చ్చివలింగ పరిజ్ముఖ మా. 

నవ సంభాషణము లెల్ల నరకార్థ మగున్. 

కం॥ సకలామర దై తేయ 

పకర సదారాధ్యమాన పాదాబ్ద భవాం 

తక నీ భక్తుల దుర్గుణ 
శకలంబుల వెదకువాడు చండాలు( డజా! 

15) 
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కేం॥ పాజ్ఞులు వేదజ్ఞులు లో 

కజ్జులు చేకొం[డె గత శిఖా గాయత్రీ 

యజ్ఞోపవీత నాస్తికు 

లజ్ఞులు చేకొండుగాక యద్ద్య్యైత మజా! 

కం! ఆతి మూఢుం డతి పతితుం 

డతి దుర్దను€ డన(గ వలవ దతిశయ భక్తి 

స్థితి నెగడునేని నాతం 

డతి పండితు( డతి పవి[తుం డతి సుజను( డజా !* 

ఇస్టదేవతమీద కవిత్వము చెప్పెడి భక్తకవులు అందరికిని ఉండెడి 

ఆవేగము, ఆర్ధ్రత, ఊష్మలత, |పసన్నత మొదలైన హృదయధర్మ ములు 

ఇతని కవిత్వములో స్పష్టముగా గోచరించును. 

చూడుడు : 

కం॥ పూజింపుండు పూజింపు(డు 

పూజింపు(డు శివుని భక్తి. బూజింపు(డు మీ 

రోజ సెడి నడవకుండు(డు 

రాజులు రట్టక్ళు నగుట రా వెల్లిటికీన్. 

కం! దేవా సంసారాంబుధి 

లో వెలువడ జేసి [పమథలోకం బెజు(గన్ 

నావాడు హీడు సుండీ 

నావే నన్నుంపవే గణంబుల నడుమన్. 

కం॥ ఒండేమి మల్షికార్జున 

పండితు( డన నుండుక౦ టె. [బమథులలో నె 

న్నం డొకొ నీ యాజ్టోన్నతి 

నుండ(గ6౬ గాంతునని కోరుచుండుదు రుదా! 

కం॥ నే నొక నికృష్ట మనుజుండ 

మానస వచనాతిదూర మహసియ మహ 

త్వానంద । నిన్ను6 బొగడ:గ 

నే నెంతటివా(డ సుర మునీం[ద వరేణ్యా ] 
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కం॥ పన్నుగ లజ్జింపక శివ! 

నిన్నే( బొగడెద ననంగ నే ర్తునె దేవా! 

విన్నపము వినుము సకల జ 
గన్నాథ ! యనాథనాథ ! కరుణాంబునిధీ ! 

మత [గంధములు [వాయు వారందరకు పరమత నిరసనము, స్య్వమత 

స్టాపనము అనెడి రెండు యు_కీ పకియలు అవలంబనీయములై. యుండును. 

ఆ రెంటిలో పరమత నిరసన యుక్తి, శాస్త్ర నమ్మతమే కాక నభాసాధువుగా 
కూడ నుండవలెను. వాదమున సాధుత్యము చెడకుండగనే తీక్షత యుండిన 

నుండవచ్చును గాని వాక్స్ పారుష్యము మా[తము పండితులు మెచ్చరు. అట్టిది 

అసాధువేగాక అనాగరకము కూడ. ఈ కవి పరమతనిరసనము చేయుటలో 

చార్వాక మళము మొదలైన అవైదిక మతములను ఎంత నిర్ణయముగ తిరస్క 
రించెనో అద్వైతమును గూడ అంత పరుషముగానే నిరసించెను ; 

కం॥  కలదన నోవక లేదని, 

పలుక(గ నేరకయు మూక బధిరుల [కియని 

మ్ముల నదై్వైతులు తమలో 

పల వగతురు భువన భిన్న భావమున శివా! 
కం ఆరాధ్యుం డారాధకు 

డారాధక మనంగలేని యదై త దురా 

చార కృత సర్వ శూన్యా 

కార స్థితి నేమి సేయ(గా వచ్చు శివా । 

కం॥ పాతకము సకల నాస్తిక 

జాత నివాసంబు సర్వ సంకర మాత్మా 

దైెప్రతంబన(గా జగ దు 

త్పాతము దొరకొనునె యిట్టు పరమానందా |! 

కం! నిత్య మహాజన దూష్యము 

పత్యశాది [ప్రమాణ బాధా బాహ్యం 

బత్యసుచిత మద్రైె తము 

కృత్యాకృత్యాది శూన్య కీటకము శివా! 
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క్ం॥ (పాజ్ఞులు వేదజ్ఞులు లో 
కజ్ఞులు చేకొం[డై గత శిఖా గాయ, క్రీ 
యజ్ఞోపవీత నాస్తిక 
లజ్ఞాలు చేకొండుగాక యద్వైత మజా ! 

కొం స్వేచ్చాచారులు మిథ్యా 
విచ్చేదన వేదశాస్త్ర విపవవాదుల్ 
'పచ్భన్నదోష లజ్ఞా 
నాచ్చాదిత దుష్ట చిత్తు లదై తు లజా !” 

కొట్టు అద్వైతమును నాస్తిక మతముగ దూషించుట్క ఆంత మేట్ పండి ఏ తగని వని, అద్వైత (పాతిపదికములై న జగన్మి ధ్యాత్వము, జీవాత్మ రాత్మల ఆభిన్నత్వము మొదలైన సిద్ద్ధాంతములు [శుతి వాక్య (పామాణ్యము ఇతర మతాచార్యులు ఖండించుట కలదు. శ శ్లైవాచార్యుడు కూడ ఆ నే కొంతవరకు అవలంబించి వాదము నడపి యంతతో తృ ప్రిపడక అఇమునకు పూనుకొనైను, పై పద్యములు ఆ వాసన గలవి, 
క0॥% తన తెగిన తలయు మడిన్సన 

తనయుని, బుట్రేంవ( గావ( దా రోపన్సి యా 
వనజానన కేశవులకు 
జనన స్థితి క_ర్దృకత్య్ణ శకులు గలవే ?” 

మొదట తనకుగల ఆయిదు శిరములలో ఒకటి తెగిపోగా దానిని మరల 'ంచుకొనల్రేక్ర చతుర్ము ఖుడుగానే ఉండిపోయిన (బ్రహ్మకు విశ్వమును మళ కి కలదా? యనియ్సు శివుని కంట్వుడి భస్మ మైపోయిన తన ని (మన్మథుని) బతికించుకొనలేని విమ్ణవునక్షు విశ్వరక్షణ శ_క్రి కలదా? ఏ ఈ మల్రికార్డున కవికి కలిగిన సందేహము. ఆనగా బ్రహ్మ విష్ణువులకు ఏతి కారకత్వములు లేవని తాత్పర్యము. శ (పళశ్న చాలా చమత్కార ఎన్నమాట నిజమేగాని పౌరాణి కార వాదములను పరతత్వ నిర్ణయ లలో సాధనములుగా ఉపయోగించుకొనదట సమబుద్దులైన (పాజ్జులు 'ంపరు. 16 వేల గోపికా న్రీలతో [కీడించిన కృష్ణుడు దేవుడెట్లగునని మతస్థులు చేసెడి ఆన్నేపణకును జీనికిని భేదమేమియులేదు. ఇతని 
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కోపావేశము భక్స్యావేశముకంచె తీక్షతర మైనది. తన పండిత బిరుదమునకు 

కళంకము తెచ్చెడి ఇట్టి వాదము చేయరాదని ఆ యుదేకములో అతడు మరచి 
పోయెను కాబోలు. ఈ అన్యదేవతా దూషణము దక్షాధ్వరధ్వంసములో, గణ 
విహారములలో కూడ ఎక్కువ కానవచ్చును. 

కం॥ మారారి [దోహునింటికి( 

బేరంటము వచ్చి తనుచు6 బెలుచను గో సెన్ 

వెరమున నదితి ముక్కును 

భారతి నాసికయు వీరభదుండు రుదా! 

501 నరసింహుని కంఠంబును 

నరుణ జటా కేసరంబు లంబిక పాదాం 

బురుహమణి పీఠతమునం బొ వ, 

ల్పరుదుగ రచియించు నొక గజాఖెట్లిడు శివా ! 

కం॥1 వారిజభవుని కపాలము 

గోరి |తివిక్రముని వీంపు కోలెమ్ము _తుదిం 

జారుగతి నిలిపి ఛతా 

కారంబుగ; దాల్చి యాడు గణనాథు. డజా |! 

ఇంతకంటెను దుస్పహ మైన విషయము ఈ [గంథమున ఇంకొకటి 

కలదు. ఆది సంఘమున శివభకులు నడచుకొనవలసిన విధము నుపదేశించు 

నియమములకు సంబందించినది. 

కం శివభ కుడ వగుమని పతి 

' కవిరతమును బుద్ధి చెప్పను శివభక్రిం 
దవిలిన నతి కత! డొడ(బడ( 

డవునేనియు నతనిమీజ నగు భ ]క్రిమెయిన్. 

కం॥ కా దప్పు. గొనంగ నప్పీ( 

గా దీం గొనణగాదు గాదు కన దమలో నా 

హాదమున( బలుక(గాదు మ 

హాదేవపరాజ్యుఖాత్యు లగు పతితులతోన్. 
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కం॥ కాదు సమశయ్య( బొందం 

గాదు సమాసనమునందు( గదియ( జరింపం 

గాదు సహవాసమును మ 

హాదేవ పరాజ్ము ఖాత్ము లగు పతితులతోన్. 

కం॥ [ధువముగ సర్వ పాణుల 

నవశ్యమును6 జేయకుండునది హింస మదిన్ 

కివనిందకు లగు పాపుల 

నవిచారితవృ త్రి( జంప నగు నీకానా ! 

కంక శివనిందావిషయం బగు 

నవమానము సెప్పునట్టె యప్పు_స్తక ముల్ 

ఆవిచారంబున€ గాల్పయగ 

నవు6 జెప్పెడివానిం జంప నగు సీకానా! 

కం॥ సంహృత శివ! నీ భ కికి 

నంహోమతి వకుతై న నప్పుడ “తే + 
(ఘం హన్తవ్వ్యా” యనుటను 

సంహారించుటయు పథము జనకుల నెనన్ .” 

చె 

అట్టి వి్షవమును అణచవలసిన రాజులు కూడ మత పక్షపాత బుద్ధి గలవారగుటచే 

సర్వ[పజా షేమమును కాపాడజాలని యనమర్శ్భ లె ఉందురు. 

ఈ కవికి _ుతి, స్మృతి పురాణాగమోదులు ముఖస్థములై యుండు 

టయే గాక అందలి వాక్యములను సులువుగా వాక్యయోజనకు భంగము లేనట్టు 

తెలు(గువాక్య ములో గర్భితము చేయగల నెర్పు గలదు. 

కం! వసుమతి జి తము బితచి 

తసంభవ “న కర్మణా న తపసా న జపె 

సమాధిభి” రవ్యయ నీ 

సదృశ భక్రికిని. (బియుడ వగు దీళానా ! 

౭! 
గ్ల 

గురూపదేశ వాక్యములను ఆ నాటి శివభక్తులు పాటించియే 
యున్నచో వారిసంఘమును, వారిమతమును శైవేతరులు ఎంతో గర్హంచి యుం 
దురు. సంఘమున ఎంతో కల్లోలము పుటీయుండును. మతముపేర చెలరేగిన 
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ఈ నేర్పు ఇతనిగుండియే పాల్కురికి సోమనాథుడు [గహించెను. 

తాను నమ్మిన సత్యమును |పబోధించుటలో లోక ఫీతిగాని, శంకాతంక 
మలుగాని లేక (తికరణశుద్ధిగా చాటి ఈతడు ప్రచారము చేయగలడు. ఆ 

భక్త్యావశ మాయన ధర్మ పచారమునకు జాల నక్కకు వచ్చినది. మటి, 
యీభకకి శా స్త్రజ్ఞానములేని మూఢభ క్తి గాదు. ఆయన వై దుష్యము వేద 

వేదాంగ విద్యాసంపన్నము- 

కం॥ జాన జేయ జ్ఞ్లాతృ ని 

దాన త్రయమున నబాధిత _పత్యయమై 

నానాగతి నవగతమగు( 

గాన జ?చ్భేద మెన్న6గా సిద్ధ మజా! 

కం॥ భేదము దృషాదృష్టని 

పాదకమై వెదికోక్త పథ దర్శన సం 

పాదన సమర్థమగుటను 

భేదమ దర్శనము [వమితి పిండితము శివా !” 

పాల్కురికి సోవునాథుడు 
ఈ కవి, వాజ్మ యమునందును, శైవ మతమునందును కూడ పండితారా' 

ధ్యునికంటె ఎక్కువ [పాధాన్యముకలవాడు ఆతనివలె |వాసినను ఈతని రచనలు 
కావ్యత్వ శోభితములు కూడ అయి యుండుటచే ఉభయ తారకములై నవి. 
తెలు(గుకవులలో అృగశేణికి చెందినవాడై నను ఇతని కవితా సృష్షియంత యు 
మత పరిమితమగుటవలన, శైవేతర రసిక వర్గములలో రావలసినకీ ర్తి రాలేదు. 

దేశి కవితా పదమును కొంతవరకు సార్థకముచేసినవా డీసోమనాథుడు. 
ఇతివృ_త్తము-భాష-ఛందస్సు-ఈ మూడును శుద్ధ దేశీయములై ననాడే దేశిక విత్వ 
మనే పదము సార్థకమగును. ఈతని మొదటి పెద్ద (గంథమైన బసవ పురాణ 
ములో ఆధికారికమైన బసవని చరిత కన్నడ దేశీయమేకాని తెలు(గు దేశీయము 

కాదు. అందుచే ఇతివృ_త్తము నిరవద్యముగా దేశీయమని చెప్పుటకు వీలులేదు. 
అయితే ఆనాడు ఆంధ కర్ణాటక ములకు సంఘమునందును,సార స్వతమునందును 

గల సన్నిహితత్వమునుబట్టి కర్ణాటకులను పరులుగా భావింపరాదందురేమో ? 
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ఆగుచో భరతఖండమంతయు ఒకే దేశముగా భావించి అందు ఏ రాష్ట్రముల ఏనాడు ఏ మహాపురుషుడు జన్మించినను ఆతని చరితను దేశీయముగానే భావించి కావ్యేతివృత్తముగా స్వీకరించుటలో వీమి దోషమున్నది ? రామాదులు సర్వ భారతజాతికి స్వదేశీయలుగానే వలుగొందుటబట్టి వారి చరి|తలు సమస్త భారతీయ సం సేవ్యములై న కావ్యములుగా వన్నెకెక్కినవి. కావున దేశీయేతి 

వేలమైన ఆం ధాభిమానము గలవారు దేశీయేతివృ త్రము గల కావ్యమే తమకు సం సేవ్యము అగునని భావింతురేని వారికి విందుచేయదగిన ఇతివృ త్తములు బొబ్బిలి కథ, కాటమరాజు కథ, కామమ్మ కథ మొదలై నవి వదకవిత్వజాతిలో లభించును. ఆ వర్గములో తలమానికము వంటిది పల్నాటి వీరచరి[త. కాగా బసవ పురాణేతివృ త్రము ఆంధులకు శుద్ధ దేశీయము కాదు. 

ఇక భాషా విషయము... దేశికావ్యములలో భాష దేశీయమగా నడ వలెనన్నచో సంస్కృత పెదవాసన సోకని శుద్ద తెలుగు మాటల కూర్చు కావ లనుగదా ! ఆట్టిది ఏ తెలుంగు కవికి తెలుంగు భాష. కావ్య రచనకు ఎంతవరకు ఉపకరించెనో, సంస్కృత సాహాయ్యము తెలు(గునకు ఎట్టి మేలును చేకూర్చెనో పూర్వ [పకరణములలో సహేత్రుకము గా సోదాహరణముగా నిరూరించితిని. అది యటుండుగాక. దేశికవితా[వత దిక్షితుడైన యీ సోమనాథుడు కూడ తన రచ నలో నూటికి ఏబడిపాళ్ళకు తక్కు వకాకుండ తత్సమపద |పయోగము చేయ టకు వెనుచీయలేదు. అతని నోట తెలు(గు పదములు ఎంత ఆ్యపయత్న ముగా వెల్లివిగిని వచ్చుచుండునో సంస్కృత సమాసములును అన్తే పొంగి పొరలు చుండును, వాటి సహజ _పాదుర్భావమును ఆతడ్తు అరిక ట్రజాలడు; అరికట్టుటకు 

వాడుకాడు. అయితే మరి ఇతని భాషలో డ్రశ్టీవ్యత్ర లేదా అందురేమా ? లేక్తేమి, పుష్క లముగ నున్నది, పలుకుబడిలో, జాత్యములో, కారకములో, సామైత లలో ఇందుగల దేశీయత ఒక్క తిక్కన భారతమునదప్ప మరెందును కాన రాదు. అదిగాక ఆతడు వర్ణించిన (ప్రత్యంశము ఆనాటి మాంధుల నిత్య జీవిత మునకు (పతిబింబమైన చ్మితముగా నుండునుగాని తద్వ్యతిరి_క్రమె యుండదు. ఆవి చ వసిపిల్లకు ఉ గు పైత సీళ్లు,పోన్స బొటుపెటి తాచెలో, పరుండబెటుట మొదలగు 
య ౧ అ శ ట్ యట కి 

చ 
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తల్లులు నిత్యకృత్యములు మొదలు, బంతులు తీర్చి విందులొసగెడి భోజన సమా 

రాధనలవరకు గల జీవిత వ్యాపార ములు వర్ణించున పుడు సోమనాథుడు (పద 

రించిన ఆంధ సం|పదాయము మరియొక కావ్యమున కానరాదు. ఆది యిది 

యననేల? తెలుగునాటి చెట్లు చేమలు, మందులు, మాకులు, పండుగలు, పబ్బ 

ములు, భాషణములు, వేషములు, ఆతని రచనకు వస్తువులై నవి. ఇదియే సోమ 

నాథుని దేశీయత. 

మరి ఛందోవిషయము. ఆదికాలమున తెలు(గునాట ఉద్భవించిన సహజ 

క విత్వమంతయు గేయపాయము. తాళ |పధానమైన ఆ గేయకవిత్వమును కొద్ది 
పాటి (హన్వ దీర్తాది సంస్కా రములతో గణ! పధానముగా పవ ర్తించినపుడు 

ద్విపదలుగాా రగడలుగా, ఆక్కరలుగా రూపొందును. వీటిలో ద్వపదవలె 

తకి,_నజాతులు విపుల కావ్య రచనకు ఆంతగా నువకరింవవు,. సోమనాథుడు 

దానిని చేపట్టి పామర కవిత్వమను పేర పండితులచే ఆనాదరింపబడిన పదకపి 

త్వమునకు వాజ్మయమున |పతిష్ట చేకూర్చి ద్విపదకవితా శాఖకు [పథమాచార్యు 

డుగా కీరికెక్కెను. ఈ ద్విపదకవిత్వము పదక విత్య్వమయ్యు పామరకవిత్వము 

కాదు.పండిత క విత్వమయ్యు దేశకవిత్య్వము కాక పోదు. కావున శిష్టకావ్య పథము 

తీర్చిన గౌరవము నన్నయకు దక్కినట్రే ద్విపద కావ్యవథము తీర్చిన గౌరవము 

సోమనాథునకు దక్కను. అయితే ఈ ద్విపదలు పద్యకావ్యములవతె సుఖ 

పఠనీయములు కావు. ఒకే ఛభందన్సులో నడువబడిన కావ్యమంతయు వఠనములో 

విసుగుపుట్టించును. కాని సంతోషమును గొలువదు. పద్యకావ్యములలో ఛందో 

వైవిధ్యముండును గాన ఆది చదివినకొలది రాగ వైవిధ్యము, కీ ర్రనవై విధ్యము 

గల గాన సభలవలె చి_త్తమునకు ఉల్లాసము గొలుపుచుండును. కావున పద్య 

కావ్యములవలె ద్విపద కావ్యపఠళన సౌలభ్యము కలది కాదు. కాకపోతే బొబ్బిలి 

కథ, పలనాటిచర్మితము మొదలైన పీరపదములు రాగతాళ యుక్తముగా పాడ 

బడుచుండును గావునను ఆ పాటలో కథకుడు మధ్యమధ్య సంధివచనములతో 

నాటకమునందలి ఆక్లోవక్షేపకములవలె వృ త్తవర్రిష్యమాణ కథాంశములను 
వ్యాఖ్యానించుచుండును గావునను ఆ పదములు ఎంత దీర్చ ములై నను విన 

సొంపుగా నుండును. వినుగు గొల్పవు. అవికూడ (గంథస్థములై పాఠ్యములుగానే 

స్వీక రింపబడినపుడు మరల ఈ డ్విపదకావ్యముల దుఃస్థితి కేవచ్చును. సంస్కృత 

కావ్యములలో ఒక్కొక్క సర్గ ఒకె ఛందములో నడుచునుగదా । ఆ కావ్యముల 

(16) 
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పఠన వేళ విసుగుపుట్టదా? అని (పశ్నింతురేని దానికి సమాధానమిది: _ సంస్కృత 

కావ్యములందలి సర్గలు అనతి వి సృతములై, సగటున ఒక్కొక్క సర్గ నూరు 

శ్రి కములకు మించని పరిమితి కలిగియుండును. సర్గ సర్షకు ఛందస్సు మారు 

చుండును. మరియు ఆ శ్లోకములను ఛందోనుగతమైన గీతితో పఠింతుమేని 
పాటవలెనే [కశవణసుఖము నిచ్చుచుండును. ద్విపదములు కూడ రాగయుక్తముగ 
పాడినపుడు వినసొంపుగానే యుండునుగాని కావ్యముయొక్క దీర్హతనుబబ్టి ఆ 
అట్టు 

ఇ సొంపు ఆసాంతము సిర్వహింపబడజాలదు. ఆడిగాక కవి హృదయమున జనిం 

చెడి భావములు కొన్ని తద్వ్య క్రీకరణమునకు అనుగుణమైన పదబంధములను 

స్వయముగా వరించుచుండును. అనగా ఆ భావము ఆ పదములలో కాక వేరు 

వదములలో వ్య క్రముచెయుట దుష,రము కాకపోయినను ఆనసహజమ 

చుండును. భారతములో “వచ్చినవా(డు ఫల్లుణుడు" ఆనే పదబంధము ఉత్పల 

ర 
పాఠకునకు ఏ న్ఫురణ కలిగింవదలచెనో దానిని ఇంకొక వాక్యములో చెప్పుట 
కుదురదు. అక్ష పాండవ విజయమున దురోకధనుడు- 

“కాలము చేరువయ్యె కలకాలను రాజ్యముచేసి దే మహీ 

పాలురు కాలకర్మ పరిపాకము దాటదరంబె ? కంఠ 

మాలలో తప్ప ఇంకొక వృత్తమున కెక్కదు. ఆ వాక్యములో తిక్కనగారు జరీ 

ళు మి 

వాలున 1దుంచి నాకు (దిదివంబున జూపుము వారినెల చం 

డాలుడు ఫ్ము6 డేల కురునాథుని జంపవలెన్ ద్విజో త్తమా |” 

ఆని యశ్వళత్తామను నంటోధించినపుడు స్య కమయ్యెడి సి ర్వెదము, 

శతు తిరస్కారము, నిస్సహాయత ఆ వాక్యములో వలె ఇంకొక వాక్యమలో 

ము కాజాలవు. మరి ఆ వాక్యము ఉత్పలమాల పద్యములో ఇమిడినంత 

గ ఇంకొక పద్యమున ఇముడదు. ఇంకొక ఉదాహారణ చూడుడు : 

దె3పాయన” శబ్దమును విధిగా [పయోగింపవలసి వచ్చినపుడు ద్విపద 

ర 

ఆ శబ్దమునే వాడవలసి వచ్చినపుడు పద్య కావ్యకర్త ఆ శబ్ద (పయాగాను 
కూల్యముగల శారూల వృ త్తమును స్వీకరించును. ద్విపదక రకు అటి అవకాళ 

ఏ మ న్ అలాటి లు 

ముండదు. ఆత డా శబ్దమును _పయోగింపలేడు. కావున ఛందో వైవిధ్యము 

పినుగుదలను పరిహరించుటకే కాక భావానుగుణమెన శబ్ద పయోగమునకు 

వాక్యరచశనకు కూడ ఆవశ్యక మగుచుండును. ఈ యోగ్యత ద్యిపద కావ్యము 

లకు ఉండదు. 
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సోమనాథుని కాలము: 

కన్నడమున ఉద్భట కావ్యము రచించిన సోమరాజు అనె కవి 

కీ.శ. 1222 లో (వాయబడెనట. ఆ స్తుతి గల పద్య మిది: 

' పమథానిక కథార్దవేందు హరిడెవాచార్యనం రైర్యనం 

సముదంచ ద ఇృషభ స్త వామర మహీజారామనం సోమనం 

విమలజానసుదీపికా స్పురితచేత సద్మనం సద్మనం 
జ [a] “ శకి 

[ మ దిందంబలగొండు పెళ్ళెనొసె దాని కావ్యమం సెవ్యమం. 

ఈ పద్యములో హరిదేవాచార్యుని, సోమనను, పద్ముని గంథకర్ర 

స్తుతించెను. ఈ మువ్వురిలో సోమనకు వృషభ స్తవామరమహీజారాము(డు అనే 
విశేషణము కలదు. కన్నడమునగాని, తెలు(గుకగాని వృషభ _స్రవము చేసిన కవి 
మన సోమనాథుడు తప్ప వేరొకడు కానరామిచే ఆ స్తుతి పాల్కురికి సోమ 

నాథుని గురించియ ఆని పక్కుమంది విమర్శకులు నిశ్చయించిరి. సోమనాథుని 

వృషాధిప శతకమ ఆ వృషభ _స్రవము, కావున సోమన [కి. శ, 1222 సంవ 

త్సరమునకు పూర్వుడై_ యుండవలెను. 

బసవపురాణ రచనకు తనను ఆశీర్వదించి పోత్సహించిన పెద్దలలో 

కరస్థలి సోమనాథయ్యగారు ఒకరని సోమనాథుడు ఈ !కింది పంక్తులలో 
పేర్కొనెను, 

“పండితారాధ్య కృపాసముద్దతు(డు 

మండిత సద్భక్తి మార్గ! పచారి 

విలసిత పరమనంవిత్సుఖాంభోధి 

నలి గర స్థలి సోమనాథయ్యగారు.” 

ఈ కరస్థలి సోమనాథ య్య మల్లికార్డున పండితారాధ్యుని శిష్యుడు. మరి పాల్కు 

రికి సోమనాథునకు కవితాశ కిని పసాదించిన గురువు. మలికారున పండితుడు వాతో 
ఇక డ్డ 

కీ, శ, 1170 [పాంతమున శివై క్యము నొందెను. కావున ఆతనిశిష్యు డెన కర 

లి సోమనాథియ్యకు సమకాలికుడై న పాలు రికి సోమనాథుడు ,కీ. శ. 1170 

2% అంగి ౦వత్సరమునాటికి యువకుడ్డై యుండును. మరి బసవ పురాణము 1170 
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నాటికి పూర్ణము రచింపబడలేదు. కావున ఈ (గంథము 1170 _ 1222 మధ్య 
కాలమున రచింపబడి యుండవలెను. బసవప్పురాణమున విజ్ఞలుని రాజ్యము 
విచ్చిన్న మగుట ఉదాహరింపబడినది. 

“ఆంత రాజ్యార్ధమై అని సేసి ఆతని 
సంతాన మెల్లి నిస్సంతాన మయ్య 

బసవని సత్యశాపమునగా జేసి 

పస జని కటకంబు పాడయ్యె నంత. 
ఈఈ; రాజ్యవిచ్చి త్రి బిజ్జ్ఞలుని మరణమునకు తనువాత 16 సంవత్సరములకు జరి 
గను. ఆతని మరణము 116%, రాజ్యనాశము 1188. కావున బసవ పురాణము 
1188 నకు పిమ్మట రచింపబడినది* మరి సోమన కాక తిరుుద్రునకు సమకాలికు( 
డని రాచకవిలెలలోను కథలలోను గలదు. కాకతీయరాజులలో మొదటి 
_పతాపర్నుదునికే కాకతిరుుదుండు అను నామాంతరము గలదు. అతని రాజ్య 
కాలము 1155-1199. వీటన్నిటినిబట్టి చూడ బసవపురాణము 1158 నకు 

_ పిమ్మట నెప్పుడో 12వ శతాబ్దము ముగియకపూర్వమో, 18వ శతాబ్ది మొదటి 
దశకములోనో రచియింపబడి యుండును. సయుక్రికమైన ఈ సిద్ధాంతము (శ్ర 
బేటూరి (ప్రభాకరశాన్త్రిగారిది. నాకు ఇదియే సమంజసమని తోచెను. ఇది యి 
టుండ సోమనాథుడు రెండవ్యవతాపరు. దునికాలమునాటి వాడనియు, కాగా తిక్క 
నకు తరువాతి యుగమువా డనియు, ఎక్టూ_పెగడకు ఇంచుమించు నమకాలికు 
డనియు వాడించువారు కొందరు కలరు. ఆ వాదమును, తదుపపత్తులను వలు 
వురు అంగీకరింపలేదు. నేను ఆ యృపస్తుతాంశముల నన్నిటిని వదలి [గ్రంథ 
స్థమలైన ఒకటి, రెండు నిదర్శనములచేత సోమనాథుడు తిక్కనకు పూర్వుడే 
యని నిశ్చయించితిని. ఆవి యేవన, తిక్కన నిర్వచనోత్తర రామాయ ణావతారి 
కలో ఆత్మవ్యవస్థాపనార్గమును, కవిజనోపదేశార్గమును|వాసిన ఉ త్రమకావ్యలక్ష 
కాత్మకములై న వాక్యములలో పాల్కురికి సోమనాథుని పరోక్షముగా ఆధిక్షేపిం 
చిన యర్థములు కొన్ని గలవు. తెలుగువాక్యమున సంస్కృృతమును జొప్పిం 
చుట, సంయుక్తాతరమున ఏకదేశమునకే ప్రాస గూర్చి ప్రానభంగము చేయట, 
పాతబడిన మాటలు వాడుట మొదలైన అవలక్షణములు పాల్కురికి సోమనా 
థుని రచనలోనే అధికముగా కానవచ్చును. వాటినే తిక్కన నిరసించెను. కావున 
తిక్కన నిందకు లక్యభూత మెనవా(డు పాల్కురికి సోమనాథు:.డే. మజియు 
బసవపురాణములో __ 
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“నారదుండను మునినాయకో త్రము(డు 

భూరి సర్వాంగముల్ భువిబొంద (మొక్కి 

ముకుళిత హన్తుండై |మొక్కుచు మజియు 
సకల లోకాలోక చరితం బులెల్లి 

విన్నవింపగనున్న కన్నెర్లి శివుండు 
వెన్నె లగలకంట ఏక్షింపుచున్న”" అలం 

అనే ద్విపదలు గలవు. నారదుడు క్రైలాసమునకేగి శివునకు నమస్క రించి 
ఎ 

భూలోక వృతాంతమ.లు విన్నవింపదలచుచుండగా శివుండు ఆతని మనస్సు 

(హించి ఆ బువిని వెన్నెలగలకంట వీక్షించెనట. ఇందు ఒక చమత్కార 

మున్నది. శివుడు (తిలోచనుడే అయినను అగ్నిన్నేతముతో ఎవ్వరినీ 
ఎప్పుడూ చూడడు. మరియు మిగిలిన సూర్యచం[ద నేత్రములు రెండింటిలో 

సూర్య న్మేతముగూడ దాహాత్మకమగుటచే దానితో వీకించుటయు మంగళ 
_ప్రుదముగాదు. కనుక ఒక్క. చం[దన్నేతముతోనే ఆయన చల్లగా చూచెనని 

తాత్పర్యము. ఇంతవరకు లెస్సగానే యున్నది. కాని శివుడు ఆ వీక్షణవెళ 

సూర్య నే|తమును ముకుళించుకొనెనా * చేతితో కప్పివేసికొనెనా ? అని చమ 

త్కారార్థ మాషేపించదలచినవారికి సోమనాథుండు చక్కని అవకాళమిచ్చెను. 

ఈ ఆక్షేపణావకాళము. తిక్క_నకుగూడ పొడగభైను. ఆయన తన భారతావ 
తారికలో హరిహరనాథుండు |పత్యక్షమై తనను వీక్షించునపుడు నూర్య 

నేతముగూడ చందన్నేతమే యసునట్టగాజేసి (ప్రసన్నముగా నిరీక్షించెనని 

నిరాకషేపకముగా ఈ [కింది పద్యమును (వాసెను. 

“అనుక ౦పాతిశయంబున. 

దన దకిణ నేతమును సుధారోచియ కా 

నను వింతలేక చూచి వ 
దనమున దరహాసరసము దళుకొ త్తంగన్." 

వెన పేర్కొన్న సోమనాధుని ద్విపదలను, ఈ పద్యమను జోడించి 

చూచినవారికి తిక్కన సోమనాథుని మనస్సున బెట్టుకొనియే ఈ పద్యమును 

(వాసెనని విధిగా స్పురించి తీరును కావున సోమనాథు(డఈ తిక్కనకు పూర్వుడే, 

ఇన్ని యు కులతో నవరసము లేకుండగనే సోమనాథుడు తిక్కనకు పూర్వూ 

డని బసవపురాణావతారికలోని చార్మితకాంశములే (వబల సాక్ష్యము, కరస్థలి 
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సోమనాథయ్యగారు పండితారాధ్యునకు శిమ్య(డై సోమనాథునకు హితెషి యగు 

టయు బనవేశ్యరుని తండియైన మండిగ మాదిరాజుగారికి శిష్యుడగు గొబ్బూరి 
సంగ నామాత్సుడు ఈ గంథమునకు [శోతయగుటయు నిజమే గనుక వారికి 
సమకాలికుడగు సోమనాథుడు ఆ పం డెండవ శతాబ్దిలోనివా'డు గాక మరె 
ప్పటి వాడగును? బసవేశ్వరునకున్ను పండితారాధ్యునకును తరువాతి తరము 

వాడు సోమనాథుడు. 

అదీగాక ఈ సోమనాధుడు పుట్టుక చే కర్ణాటకుడ నియు తెలుంగు ఆత 

నికి నేర్చిన భాషయనియు (పతిపాదించువారు కొందరు గలరు. ఆంతకంటే 

అనాలోచితమైన సిద్ధాంత మింకొకటి ఉండదు. ఎంత కష్టపడి చదివినను 

నేర్చిన భాష మాతృ ్యభాషవలె వశముగాదు. ఆందునను [గంథస్థమైన వాగ్గాల 
మంతయు మనో విదేయమ. గావచ్చును గాని వాయవువలె స్వేచ్చగా సంచరించు 
వాడుక భాష యెన్నడును క్రొ త్తవానికి ఆబ్బదు. సోమనాథుని రచనలలో 
జానుతెను(గుగా పేర్కొనదగిన పదములు,  పదబంధములు వాక్యములు 

మాతమేగాక తెలుగునాట కానవచ్చెడి సర్వవస్తు నిర్దేశక ములై న నామములు, 
రద శేషజములు, గుణములు పజాభాషా సము దమన ఓలలాడిన వానికేగాని 

ఇతరులకు లభ్యమగునవి గావు. ఆతని వాక్కునకు సహజమైన తెలుగుదనము 

తెలుగుతల్లి పెట్టిన యుగ్గుతో వచ్చినదేగాని నేర్చినదిగాదు. 

సోమనాథుడు, కర్ణాటకుడే ఆగునేని ఈ (గంధమును కన్నడభావ 
లోనే [వాసియుండవచ్చునుగదా ! తెలుపన ఏల [వాయవలి ? పదునాల్గవ శతా 

బిలో శీమున అను కన్నడకవి ఈ ;గంధథముప ఆ భాషకు అల ంకారముగ ఏల 

అనువదించుకొనవలెను * కావున సోమనాథుని మాతృభాష తెలుంగు, కన డమే 
నేర్చిన భాష, 

నాధుని [గంథములు 

ఇతడు సంస్కృతాంధ కర్ణాటక భాషలలో పెక్కు [గంథములు రచించె 
నట. వాటిలో ఆం|ధ వాజ్మయ చరి తకు ఎక్కు దగినవి మూండుమా[తమే. 
(1) బసవపురాణము (5 2) పండితారాధ్య చరి[త (8 ) వృషాధిప శతకము, 
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1. బసవ పురాణము: 

పండితారాధ్య చరితలోను, వృషాధిప శతకములోను బసవపురాణ 

(వశంస గలదు. కావున ఈ పురాణము ఆ రెంకిటికంటె పూర్వరచన, 

“మును బసవపురాణమున నెన్నంబడిన 

పెనుపారుజనులకు పెంపుడు కొడుక 

బసవని పు'తుండ, బసవగో తుండ” (పండితా. చ.) 

బసవండు (పీతి గై గె కొనియె భక్తి మెయిన్ రచియించె సోము(డున్ 

సవపురాణ మంచు మును (ప్రస్తుతి చేయుదు రట్టుగాన నీ 

యసమదయామరీణతకు నంకిలిపాటు ఘటిల్లకుండ నన్ 

స గొని (బోవుమయ్య ! ! బసవా ! బసవా! బసవా! వృషాధిపా! 

(వృషాధిప శతకము) 

త్రి 

ఈ పురాణమనందలి ఆధికారిక వస్తువు వీరశైవ మత్మపవర్తకు డగు బసవేశ్వ 

రుని జీవిత మాహాత్మ్యము. బన చేశ్వరునకు పూర్వమే శె వులలొ వీరమాహేశ్వర 

[వతము గలదనియు, బసవేశ్వరుడు వీరశతై వమతనిర్మాత కాడనియు కొందణు 
శైవమత స్టులే చెప్పుదురు, ఆగుచో నతడు తన్మత పునః పకిషాపకు(డో, 

సంస్క ర్రయో యై యుండవలయును. మహనీయమేన ఆతనిచరి[త “అసాధారణ 

విశేషాంళమయమై యుండుటచే దనిని కొనియాడదలచిన ఈ కవి [గంథమును 

చారి తక సత్యబద్ధముగా గాక, పొరాణికవాననామయముగ సంతరించెను. 

పురాణములలో చారి తకాంశములు తకు, వగను, అలౌకికాద్భుత ములు ఎక్కు 

వగను ఉండును. కవి ఈ [గంథమునకు కూడ ఆ లక్షణము పట్టించి పురాణ 

మని నామకరణము చేసెను. అనగా ఇంచుమించు తనకు సమకాలికుడును, 

చారితక పురుషుడునైన బసవెశ్వరుని పురాణపురుషకోటిలో పరిగణించి 

అతనికిగల సహజ ఘనతను ఎన్నో అతిశయో క్తులతో పెంపొందించి అవతార 

పురుషునిగా (పదర్శించెను. మటి (పస్తుతములై నను కాకున్నను పురాతన శివ 
భ కుల కథలను కొన్నిటిని (పాసంగిక ములుగా చొప్పించి పురాణశబ్దమును మరి 

కొంత సార్థకము చేసెను. ఇది జైన సంపదాయమట. జైన పురాణమున ఒక 
తీర్గంకరుని చరిత ఆధికారికమై యుండుటయు ఆ మతము నవలంబించి సిద్ధి 

పొందిన ఇతర నిష్టాపరుల కథలు ఉపాఖ్యానములుగా చెప్పబడుటయు ఆచార 
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మట. జైనమతమునకు / గర్భశ్యతువై న పాల్కురికి సోమనాథుడు జైనుల సంప 

దాయమునే స్పర్థచే అనుకరించి. బసవని చరితను పురాణముగా [వాసి 

యుండును ఆ ఉవాఖ్యాన కథానాయకులైన భ కులలో కొందజు [దావిడులు, 

కెందయు కర్ణాటకులు, కొందజు ఆంధులు, కొందణు జొ తరాహులు గలరు. 

ఆ కథలేగాక బనవనికి సమకాలికుడై న ఆల్హమయ్య మొదలగు శివభ కుల కథలు 

గూడ (పసక్తాన[పస క్రముగ ఇందు చేర్చబడినవి. ల 
బస వేళ్వరుడు వలు 

మండిగ మాదిరాజు, మాదాంబ అను (బాహ్మణదంవతులకు బసవశు 

రుండు నంది కేశ్వరాంశమున జన్మించెను చిన్ననాటనే జ్ఞానియై వర్ణవ్యవస్థను 

తిరస్కరించి ఉపనయనాది బాహ్మణ కిర్మలను వర్ణించి కేవల భ_క్తి సాధ్య 
మైన వపారమ్యము నుద్బోధించుచు త ల్రిదం[డులను వీడి, యిల్లువెడలిపోయి, 

క ళ్యాణకటకమున బిజ్జ్ఞలునిమంతిగా నున్న తన మేనమామయిల్దుచేరెను. ఈతని 

తల్లిదం[ డులును, మేనమామయును శెవులే. అయినను వారు _బాహ్మణ కర్మ 
a 

లను విసర్జించిన వీర శైవులుకారు. మేనమామ తన కుమా రెయగు గంగాంబను 

బసవేశ్వరునకిచ్చి వివాహమ చేసి, ఆల్లునకు రాజాస్టానమున నుద్యోగ మిప్పిం 

చెను. మామగారి అనంతరము మం, (తియె, తనచే పవర్తితమైన వీరశైవమత 

[పచారమునకు తన సర్యస్వమునే గాక రాజభాండారమునుగూడ వినియోగించిన 

మహాభ కృుడీతడు. ఆనాడు శైవమునగల నానా శాఖలకు ధర్మాచరణమున ఏక 

వాక్యత లేక పోవుటచేతను వాటికి ఆవైదికములైన జైన, బౌద్ధమతముల 

యొ_త్రిడి కలు గుటచేతను, ఆదే సమయమున విష్టపారమ్యమును (వతిపాదించెడి 
వైష్ణవము అరుముకొనివచ్చుచుండ: టచేతను. శివకేశవ భేదమును పాటింపని 

అదె దెకతము సర్వమత సామరస? ప రాయణమె యుండుటచకేతము ఆ శ వళాఖల 

స్థిరత్వమున వలసిన బలమును సమకూర్చి, శివసామాజ్యము ఆంధ, 

న్నడ భూముల నలకొల్పుటకై వ. చినవాడు ఈ వీరుడు. ఈయన తల 

పెళ్డన సంసా,రమువలన ఆయా శె వళాఖలకు చాలవరకు ఎకవాక్ళత కుదిరి 

వీరశైవమను పేర నూతన ధర్మము నెలకొనెను. ఐనప్పటికిని వర్ణవ్యవస్థను, 
కర పాధా నఃముకు విడనాడలేక కొందటు (బాహ్మణశె వులు వీరశె వమున 

చెరకయే బసకేశ్యరుని యెడల భ_క్షిపపత్తులు కలిగి యుండిరి శివభ కి పార 

వశ్యము వీరశై వులకును, వీరికిని సమమే. వైదిక కర్మలను [బాహ్మ్యమును 

వీడలేక పోవుట |బాహ్మణ శ్రైవమునకుగల విశిష్టత. అట్టి వారుతప్ప, వైదిక 



129 

కర్యాధికారములేని బాహ్మణేతరులై న నానాకులములవారు బసవని యుపదేశము 
లను శిరసావహించి వీరళైవ కుటుంబమును నలుదెసల వ్యాపింపజేసిరి. 

బస వెళ్వరుండు నహజముగ సంగీత సాహిత్య కళాకోవిదుడటం అతడు సయ 

ముగా రచించిన రసవత్తర గీతములను గొంతెత్తి గానము చేయుచుండగా 

కృష్ణుని మురశీగానమును ఆలకించిన గోవికాజనమువలె జనులందరు భ్ 
పరవశులై ఆయన చుట్టును మూగుచుండిరి కాబోలు! ఈ గీతములనెకి అను 

పానమతో తన నూతన మతమనెడి జొషధమును [పయోగించి జనులను దృఢ 

కాయులను జేసిన భిషగ్వరుడు బస వెశ్వరుడు / కర్మానుష్టానమువలె దుష్క_ర 

మును, దుస్సాధమును కానట్టి కేవల భక్రిమార్గము సర్వజన సం సేవ్యమగుట 

చేత సుకరమైన ఆ మార్గమున జనులెల్లరును తొటుపాటులేక. నడువగల్లిరి. వర్ణ 
వ్యవస్థ తుడిచివేయబడుటచే జనులలో న్యూనాధిక తలులేక నూతనోత్సాహము 

వెల్లివిరిసెను. వీరశై వమను పేర వారికానాడు గలిగిన ఆవేశము ఇన్నితరములు 
గిడచినను నేటికిని చల్లబడలేదు. స్వమతరక్షణార్థమై హరత్వమును, భక్తి 
(పదర్శనమున వీరత్వమును చూపువారగుటచేత వీరు వీరశె వులై రేమోయని 
తోచును. ఇదంతయు నొక యెత్తు. కాని బసవేశ్యరు(డు మతము పేర మిండ 

జంగములను [పోత్సహించి పోషించుట, రాజాజ్ఞను ధిక్క_రించుట, రాజ ధనా 

గారమును దుర్వినియోగము చేయుట, మతము పేరను భక్తిపేరను పరాపర 

కితను పాటింపకుండుట, తుదకు (ప్రభు హత్యకు కారణమగుట మొదలగు కృత్య 

ములన్నియు ఎన్నటికిని సమర్థనీయములు కావు. అసలు మతమునందు భక్తికి 

గల స్థానమేమి? జ్ఞానహీనమైన భక్తి అంధము, భ క్రిీహీనమైన జ్ఞానము 
వంధ్యము (Faith without wisdom is blind, and wisdom with- 

out faith is barren). ఈ సిద్ధాంతము త త్త్యవే త్తలందరూ అంగీకరించినది. 

మతావేళశపరులకు నచ్చదేమోకాస్ ఇది పరమనత్యము. బసవేశ్వరుడు జ్ఞానియు 
భక్తుండును అనుటకు సందేహములేదు. ఆతని అనుయాయివర్గములో చాలా 

మంది జ్ఞానరహితులై న భక్తులనుటకును సందేహములేదు. ఆనాడు శె వేతరు 
లై నవారికి బసవని మతమునెడ ఏవగింపు గలుగుటకు ఆ అజ్ఞానభ కుల అను 

చిత కృత్యములే కారణమై యుండును. 

శివభక్తులు చేసిన ఆత్యాచారములు ఎంత ఘోరమైనవో నిరూపించుటకు 
కక్కయ్య అనెడి భ కుడుచేసిన ఒక మహాకార్యము బసవపురాణమునుండి 

(17) 
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ఉదాహరించెప్రన్స, ఓక [వబాహ్మణుడు క ల్యాణకటకములో నగరివాకిట 
కూర్చుండి పురాణము చెప్పుచుండెనట. ఆతడు వ్యాభ్యానీంచుచుండిన పురాణము 
వివ్ణుమపామలన్లు వర్ణించెడి హరివంశమో, వీషపురాణమో మరి ఆట్లిదేదో 
ఆయి యుండును, విష్ణువు నృసింవావతారమె త్రి హిరణ్యకశిపుని సంహ 
రించుట, వామనావతార్షు.న తీవికముడై ఓక పాదమును ఆకాశమున 
కెత్తుట్ర మొదలగు గొశలు సహింపసలైేక్ష కక్కయ్య ఆ (బాహ్మణుని చితవధ 
చేసి ఎవ ళ్వరునిదేతనే * నియాడబడైకట వక్క య్యకు బొందితో కై లాసము 
దనకు సందియములేదు. పాపము ఆ (జాహ్మణభట్టు వ్య రాణమ చెప్పుటలో 
సిన శివనింద ఏమియులేదు, ఆ _గంథ్రమున ఉన్న వం కులకు వ్యాఖ్యానము 

మా(తము చే చేసెను, నరసీంహృడు హిరణ్యకశిపుని సంవారించుబకు [పతీకార 
ముగ శరభావతారము ఆ నృసింహుని చీలి స వేసెనట, ఆ పద్యములు ఆనాడు 
పురాణభట్టు చదువుచుండిన పురాణములో నుండియుండవు. ఉన్నవో ఆతడు 
వానినికూడ్ర వ్యాఖ్యాసించెడివాడే ! అందు లేకపోయినను అవృత్తాంతమును ఇందు పొందుపరచి చెప్పలేదని క్రక్ర, -య్యకు కోవమువచ్చి యుండును. అంతమా| తము నకే కక్ష, గ్రాయ్యకు అక - సుపుట్టి శివమెకె కను. 

కక్కయ్య చేసిన యో రాక్షన కృత్యమునకు కూడలి సంగమ దేవుడు __ బి _తజాంతకు భ కి చెడనాడు ఖలుల 
మృత్యు వుగత్రి (తుంపుమ్ బసవన్న |” అని బసవన్సికి ఉపదేశించుట క్షు. అతడు తదనుగుక ముగ 
“పరసమయంబుల( బరిమార్చు కాన 
పరవాదులనుబట్టి భంజించు బాస 

చేయుటయు ((వతిజ్ఞచేయిట ట్ర తదనుగుణముగ ఆతని శ్లిష్ప; సలు (పవి రించు 
దయ ముఖ్య కారణము. మం వారు చేసిన అన్యదెవతా దూషణకు చవి శిక్షయో మనమెరుగమ్చు. బిజ్జలుని మం(తిగానున్న కాలములో బసమై శొ పరుడు 
సంకల్ప మా(తమున జొన్నలను ముత్యములు రి పంకాయలను లింగ 
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యమును కోరి కళ్యాణకటకమును జేరిన (ముక్కడిమూకలు అనదగిన శివభక్తుల 

గుంపుల వలన నగరమున రాజాజ్ఞాతిరసా రము (ప్రబలి ఆరాచకస్థితి యేర్పడె 

నట. తుదకు బసవేశ్వురుడు రాజ్నాగహమునకు పాతుడై, తాను ఆత్మరక్ష 

ణార్థమో, మటె:దుకో సకుటుంబము“ నగరము వీడిపోయి కూడలి సంగమున 

లింగై కము పొందెనట. త।[త్పతీకారముగా బసవేశ్యరుని యనుచరు లిర్దరు 

బిజ్జలుని వధించిరట. బసవపురాణమును బట్టి యికర చర్మితాధారములనుబట్టియు 

గహింపగల యంతవరకు ఆ మహాఏరుని సం(గ్రహజీవితచర్నిత యిది. 

బస వేశ్వురుడు (వాసిన భ క్రిగతములు నాలుగు లక్షలకు పైగా గల 

వట. వాటికి “వచనములు” అని పేరు. తరువాతి కోలమున తాళ్ళపాక అన్న 

మయ్య 1వాసిన వేంక టేశ్వర వచనములు, కృష్ణమాచార్యుడు |వాసిన సింహా (ది 

నారసింహవచనములు ఆ జాతిలోనివె ! వీరందరు తమ యిష్ట దైవములమీద 

భి జ్ఞాన మయముగా (వాసీన స్తోతము లవి. పతి వచనముచివర మకుటముగ 

వారి యిష్టదెవతా సంబోధనము ఉండును, తాళ్ళపాక వారి వచనములకు “వేంక 

'టేశ్వరా” అను సంబోధన మకుటము ; కృష్ణమాచార్యుల వచనములకు “నర 

సింహా"అను సంబోధన మకుటము. అర్రే బసవని వచనములకు |పాయికము౪ 
“కూడలి సంగమదేవరా !” ఆను సంబోధన మకుటము. కూడలి సంగమదేవు 

డనగా కృష్ణా, తుంగభ దా నదులు సంగమించిన తీర స్థలమునగాని, కృష్టామలా 

పహ నదులు సంగమించిన తీరస్థలమునగాని వెలసియున్న సంగ మేశ్యర లింగము. 

బన వేశ్యరునకు ఇష్ట దైవమును, గురువును ఆ కూడలి సంగ మేశ్య్వరుడే, తుదకు 

ఆయన లింగ్లై క్యము బొందినదియు ఆ సంగమ క్షే త్రముననే. 

(గంథ[ప్రయోజనము 

ఈ [గంధము పాయికముగా శైవులకు పురాణముగా, పారాయణ 

(గంథముగా |పయోజకకారి యైనట్లు శై వేతరులకు కేవల సారస్వత గంథముగ 
ఎక్కువ వినియోగపడదు మత్మపాధాన్యముగల యే [గంథమనకై నను నదియె 

స్థితి. తన్మతావలంబులకు దప్ప నితరుల కది [పీతి గొలుపదు. అంతేకాక ఇతర 
మతములను, మతస్థులను ఉచితానుచిత వివేచనము లేకుండ దూషించెడి 

[గంథములకు వాజ్మయమున ఉ త్రమస్థానము లభింపదు. ఏ భాషలో నైనను 
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కావ్యము సర్వమానవ సంసేవ్య మైనప్పుడే పఠనీయమును, ఆరాధసీయమును 
అగును గాని, లేనిచో పరిమిత పచారముగలదియే యగును. తనను తిట్టినవానిని 
బాగా తిట్టితివని మెచ్చుకౌనెడి మానవుడు దుర్హభుడు. అంచును ఆ తిట్టు పరుష 
ముగా నున్నచో చెప్పెడిదేమి ? అందుచే (గ్రంథకర్త నిందలకు భాజనమైన శెవేతరులు సారస్వత పీతిచేత నైనను ఈ బసవపురాణమును చదవవకపోవుట 
తటస్థపడెను. అయినను ఇందు కొన్ని ఉపాఖ్యానములు సారస్వత | పియయలకు గూడ పరమానందమును కలిగించెడివి లేకపోలేదు. వానిలో ముఖ్యమయినవి : 
1. గొడగూచికథ, ౨9, బెజ్జమహాదేవికథ, ల. కన్నప్పకథ, 4. సిరియాకుని కథ. 
ఇందు మొద టిడానిలో అమాయకురాలైన బాలికకు శివుడు నులభముగా (పస 
న్నుడై, తనలో లీన మొనర్చుకొన్న యనుగహము వర్ణింపబడినది. రెండవ దానిలో భక్తురాలు శివుని తన బిడ్డగా భావించి తల్లి పసిపాపకు జేనెడి యుప 
చారము లన్నియు నెరపుజలో గల మాతృవాత్సల్యమును, భగవంతుడు ఆ 
(పెమకు (పేతుడై చూపిన భక్త వాత్సల్భమును వర్ణింపబడినది. మూడవదానిలో 
ఆటవికుడైన కిరాత బాలుడు ఆచారరహిత మైన తన మూఢభ క్తిచేతనే, జ్ఞానులకు సహీతము దుర్హభమైన ము క్రినిపొందిన విధము నిరూపీత మైనది. నాల్లవదానిలో 
చియుతొండ నంబి యనెడి కాంచీపురనివాసి యగు ఒక భక్తుని దృఢ|[వతమును శివుడు మాయతపసివేషమున వచ్చి పరీక్షించటకై, ఆ భక్తుని కుమారుని చం 
పెంచి తన్మాంసమును విందారగించుటయు, తుదకు పరీక్షలో నెగ్గిన భక్తుని యచంచల భ క్రి విశ్యాసములకు తృపు డె పెల్లవానిని బతికించి యిచ్చుటయు 
మొదలగు నంశములు భయానక రమ్యమున వర్ణింపబడినవి. అసలు ఆ వీల్చవానిని 
ఖండించి అవయవ విచ్చేదము చేసి తిరిగి నలినలిగా నలగగొట్టి వంట చేయట 
ఆను ఘోరకృత్యమును వీరశైై వావేశముగల కవి తప్ప ఇంకొకడు భావన చేయలేడు. ఈ కథను చెప్పగా వినుటకే భయకంపితు లయ్యెడి సుకుమార 
చిత్తులకు చదివి యానందించుట యెన్న టికిని పొసగదు. కాకపోతై కథాంతమున 
మాయాతపసి యాదేశానుసారము తల్లి పిల్లవానిని చేతులు చాచి యెలుగె త్రి 
“నా వడుగా రారా! నాకన్నయ్య రారా ! నా సిరియాళ రారా!” అని పిలుచు 
నపుడు కట్టలు [తెంచుకొని |పవహించెకి కరుణరన (పవాహములో కొట్టుకొని 
పోదుము. ఆ పిలువు నందుకొని శివానుగ్రహముచే పిల్లవాడు సజీవుడై తల్లిని చేర 
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వచ్చెడి ఘట్టమున ఆనందతన్మ యు లగుదుము. కాని ఇందును సోమనాథుడు 

తల్లినోట పలికించిన ఆ పిలుపులో కొంత కృతకత్వమున్నది. ఆ సమాసములు, 

ఆ శ్లేషలు దుఃఖపరవళయైన తల్రినోట పలికింపదగినవి కావు. 

మణీ ఈ పురాణమున స్టూలముగ బసవని జీవిత చరితయు, తన్మహి 

మలును, కొందరు భక్తుల గాథను మాతమే కానవచ్చునుగాని అనలు బసవే 

శ్వరుడు (పతిపాదించిన వీరశ్రైవముత స్వరూపమిట్టివని స్పష్టముగ గానరాదు. 

అతని మహిమలును, ఆ భక్తుల నడవడియు మాతమే తన్మత స్వరూపమని 

తృ ప్రిపడడుట మత(వవర్తకునకున్తు తన్మతమునకును నపచారము చేసినట్టగును. 
వీరశైవ సం్యపదాయమును గురించి తెలిసికొనగోరువారికి ఈ (గంథము 

అంతగా నుపకరింపదు. 

పండితారాధ్య చరిత్ర రెండవ కృతి: 

బసవ పురాణానంతరము సుమారు పది సంవత్సరములకు ఇది [వాయబడి 

యుండును. డ్విపద రచన మొదటి దానియందు కంటె దీనియందెక్కు వ ధారాళ 

ముగా నడచినది. అందు చెప్పబడిన కొన్ని యుపాఖ్యానములిందును పునరుక్తము 

లెనవి. ఈ పునరు క్రిలో కథ కొన్నింట విపులీకృుత మైనటువంటి సందర్భము 

లును గలవు. బసవపురాణమున క్షు పముగానున్న “కశియంబనై నారు.” కథ 

పండితారాధ్య చరితలో చాలా పెరిగినది. ఈ భక్తుడు తనయింటికి వచ్చిన 

శివభ కుని పాదమును కడిగి తత్పాదోదకము పానముచేయు నలవాటు గలవాడు. 

ఒకనాడు ఆ యింటి పనిక త్రెకౌడుకు జంగమ వేషముదాల్సి యజమాని యొద్దకు 

రాగా అతడు వాని పాదములు కడుగుట కుద్యమించెను. ఆతని గృహిణి 

కలరూపు (గ్రహించి ఆ యనుచిత కార్యము చేయవద్దని భర్తను నిరోధించెను. 
అతడు రౌ దావేశముతో ఆ యిల్హాలిని నానాదుర్భాషలాడి ఆమె కాలు సేతులు 

బంధించి బాడితతో నరికి వధించి కాళ్ళకు _తాడుగట్టి చచ్చిన గొడ్డును లాగినట్లు 

బయటకులాగి ఆవల పారపై చెను, ఈ కథయంతయు బసవపురాణములో 

ణు 

పందక్తులకు పెరిగినది. ఈ పెంపంతయు భార్యచేయు నుపదేశవాక్యములలోను, 
భర్తచేయు దూషణ వాక్యములలోను, ఆపై ఆ కులసతీ వధ విధానములలో 

జరిగినది. 



కిన్నెర (బహ్మయ్య = ఈ (బహ్మయ్య యొక శివాలయ 

|పాంగణమున గూర్చుండి కిన్నర శుతిలో ఈశ్వరుని సోోతము చేయుచుండెకి 
భ కుడు. ఒకనాడు ఒక విటుడు తన పియురాలి కోరికమీద నంజుడుకై ఒక 

గొతైను తోలుకొనీపోవుచుండగా అది తప్పించుకొని పారిపోయి శివాలయమున 

ఉ చ్చెను. దానిని బట్టుకొనుట కా విటు డాలయమున |పవేశింపబోగా (ఎహ్మయ్య 
శివుని శరణుజొచ్చిన (ప్రాణిని జంప వలనుపడదని వారించి తత్పరిహారముగ 
దాని వెలనిచ్చి పంపివేసెను కాని ఆ విటు౨ _పియురాలు ఆ గొజ్జ్టెయ కావలయు 
నని పట్టుబట్టుటచే వాడు తిరిగివచ్చి గొబ్టైను ఆశించి కలహింపగా |[బజహ్మయ్య 
వానిని ఖండించివై చెను. ఈ కలహ పృతాంతము రాజునకు విన్నవింపబడ గా 

ఆయన శివాలయము నొద్దకు వచ్చి విచారణ వేయగా (బ్రహ్మయ్య జరిగిన 
వృత్తాంత మంతయు దెలిపి దీనికి సాక్ష్యము శివు(డేయని పతిజ్ఞ జేసెను.శివునిచే 
సాక్ష్యమిప్పించుమని రాజు నిర్బంధింపగా (బ్రహ్మయ్య శివుని వేడుకొని _పతి 
వచనము లేమిచే కత్తితో పొడుచుకొని పకిపోయెను. అతని పాటుతో పరిసర 
ముననున్న సర్వపాణులు (సుక్కి పడిపోయను. ఆ వార్త విన్న బసవేశ్వరుడు 
దుఃఖపరవశుడై (బ్రహ్మయ్య గుణగణములను కీ ర్రింపగా ఆతడు సజీవుడై 
లేచెను. (నుక్కి పడియున్న సర్వపాణులున్నూ సజీవములయ్యెను. రాజు, 
బహ్మయ్య సత్యవాక్కునకు మెచ్చుకొని, నర్షోషియని వెడలిపోయెను ఆరాధ్య 
చర్మితమున ఈ కథలో బసవేశ్వర (బహ్మయ్య మృతికి శోకాకులు(డై 
నిర్వేదముతో ఆతనిని, గీరిఎచిన భాగము మాత్రము విపులికరింపబడి 
యున్నది. ఇట్టివే మరికొన్ని. 

పండితారాధ్య చరి(త్ర ౩. ఈ [గంథమునకు అధికారి కేతివృ త్రము 
వత త్వసారక ర్త యగు మల్లికార్జున పండితాంాధ్యుని జీవిత చరిత్ర. 
ఈ పండితు(డు బసవేశ్యరునకు సమకాలికుండగుటయేగాక అతనివలెకే శెవ 
మత | పచారమునకు జీవితమును ధారహోనిన కివభ కుడు, కన్నడ దేశమున 
బనవెళ్వరుడున్నూ, ఆంధదేశమున మలి కార్జున పండితు(డున్నూ ఏకకాలము 
ననే అన్యమతములమీద దాడిసల్సి చ్రీవసా మాజ్యమును స్థావించిన మహావీరులు. జు 
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ఈ పండితుడు దాఇ్షారామ ఫీమేక్యరాలయప్పు పూజారికుమారుడు. 

తత్సమీవ[గామ గు కోటిప ల్రియం దుండిన ఒక యారాధ్య దేవరవల్ల కొంభవ 

దీక్ష పొంది చిన్ననాటనే కులాబారమునకు విరుద్ధముగా శివభక్తుల 'పాదోదక 

(పసాదములయొక్క యు, విభూతి రుదాక్షమాలల యొక్కయు మహిమలను 

చాటుచు, తత్సృకారము తాను నడుదుకొనసాగెను. మజియు శుతిస్మృతి పురా 

ణేతిహాసాత్మక మగు మత, గంథజాల మంతను కుణ్ణముగ పఠనముజేని అందలి 

పరమార్థసారము శివసరముగా ఆనకిబు బుంపసాగెను, ఈ పాండిత్యబల మే చతు 

రంగ బలముగా వెంఓగొని, సాామాజ్యపతనానంతర ము బలహీనులె, ఆచ్చ 

టచ్చట [పాభవహీశమైన రాచరికము చేయుచున్న సామంతరాజుల వలె నిలిచి 

యున్న బౌద్ధమత కేళ్యదములవై దాడి వెడలి వాటిని విచ్చిన్నము జేయ నుద్య 
మించెను. ఆనాడు ధనదపుర మన బరగిన నేటి చందవోలు రాజధానిగ వెల 

నాటి చోళులు వేంగీదేశమును పాలించుచుండిరి. ఆ రాజు బౌద్ధ మతావలంబి 

కాబోలు, ఆతని యాస్థానమున నొక బౌద్దపండితుడు గురువీళ మలంకరించి 

యుండెను. ఆ యాస్థానము పై దండెత్తి 'బౌద్దవ పండితుని ఓకించి రాజునకు 

దిక్షు నివ్పించినచో తన యుద్యమము సంపూర్ణముగా ఫలవంతమగుననెడి 

యాశతో పండితుడు ఆ రాజధానిజేది ఒక జౌద్ధాచార్యునేగా గాక ఇతర మతగురువు 

లనుగూడ సమావెశవజచి నిండు సభలో ఆయా మతము ములనన్నీ టిని ఖండించి 

శివపారమ్యమును సిద్ధాంతీకరి చె ను. బౌద్ధాచార్యుడు తన ఓటమిని, ఆ శివ 

పాఠమ్యన ను నంగీకరి: పక పండితుని జులకనజేసి వెడలిపోగ్యా దానిని 

సహింపలేక పండితుని శిమ్మలిరువురు ఆ బొద్దుని యేకాంతమున వధించిరి. రాజు 
కోపాయత్తు(డై కొలువునకు పిలిపించి యడుగగా పండితుడు ఆ శివదోహిని 

తానే చంవించితినని ఆ నేరము తనమీద మాపుకొనె నెను. రాజు ఆ దారుణ చర్య 

సహింపలేక పండితుని కండ్లు సొడిపించెను. ఆయన “ఆ రాజ్యము నాశనమగు 

గాకి యని శపియించి అటనుండి బసవేశ్వరుని దర్శింపవలయునను తహ 

తహతో _(పయాణమై పోవుచుండగా మ ధ్యెమార్శమున, ఆ దండనాధు(డు 

కూడలి సంగమమున లింగైక్యము పొందిన విషాదవార్త వినవచ్చెను. పండి 

తుడు దుర్భర ఎర్వేవముతో పలవించి పలవిఎచి, శ్రీశైల మునకు |[పయాణమె 

పోవుచు తత్సమీపమున నొక ,గామములో విడిసెను. ఆప్పటికే వయనుమీరి 

యుండ బోలు, పర్వతమెక్కలేక తన భక్తి] మల్టికాష్భ స్వామికి నివేదింపు 
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మని ఒక శిష్యుని కొండమీదకు పంచెను. పర్వతము ఒక్ లింగాకారముగా 

కానవచ్చుటచె ఆ లింగమూ ర్రిని తన పాదములతో మెట్టుట మహాపాతక మను 
భయముచే తన పతినిధిగా శిష్యుని పంపినట్టు ఈ |గంథమున( జెప్పబడి 
యున్నది. శ్రీశ్రైైలసాామి వృద్ధృతపసివేషముతో ఆ శిష్యుని ఎదుర్కొని ఆద 
రెంచి పండితుని యోగక్షేమములు ఆడిగెనట. శిమ్యడు తెచ్చిన ఆ సంతోష 
వార్తకు మల్లికార్జున పండితుడు “ధన్యో౬ఒస్మి” యని పార వశ్యానందమ గ్ను 
డయ్య నట. ఆ (గామముననే మరికొన్ని నాళ్ళుండి శివసాయిజ్యము పొందెనట, 
ఇందలి (పధానకథ యిది ఈ కథాంళములే కివత_త్యసార పకరణమున నంగ 
హముగా చెప్పబడినవి. బసవపురాణమునందు వలెనే దీగియందును పెక్కు ఉపా 
భ్యానములు, పండితుని సాహిత్య (పకర్షన్కు మహిమలను దెల్పు పెక్కు గాథ 
లును, ఉపదేశములును వర్ణింపబడినవి. ఆది యనుగాక శివత_త్త్యసారమునందలి 
కన్ని (పకరణములు యథామాతృకముగ ద్విపద లయినవి. వాటి పేర్హలో 
మాతము కొంచెపాటి మార్పు గలదు. 

శివత త్వసారము - పండితారాధ్య చరి(త్ర 

అర్వైత ఖండనము -- వేదాంతవాద ఖండనము (వాద. ప 
దక్షాధ్వర ధ్వంసము---దక్షాధ్వర వశంన 
[పళ యవర్ణనము | ప శయలీల 

శివగణముల వర్ణనము_...మహాతాండవలీల 

తన్ను శివగణముతో | పండితుని చరమ ప్రార్థన, 
జేర్పుమని కోజుట | (పర్వత. (ప) 

శివత _తసారమున పండితుడు రచించిన 'పద్యములను కొన్నిటిని నుక 
రముగ ఈ [పకరణములలో ద్విపదలందు ఇమిడ్చి సోమనాథుడు తన శద్దాను 
కరణ కౌశలమును, వాక్యానుకరణ నె పుణిని సౌగనుగా (పదర్శించెను. శివత_త్తక సారక ర్హగా పండితుడు |వాసిన శ్లాకములను పండితారాధ్యచర్మితలో తానే 
పాగా పలుకుటలో ఎంతో జొచిత్యమున్న ది. 

అట్లు యథాతథముగ ఆనువదించిన పద్యమలుగాక తక్కినవాటిని 
సోమన తాత్పర్య |పధానముగ సంతరించెను. శివత_తసారమంనలి పద్యములు 
సోమనాథుని ద్విపదలలో నిమిడిన నిదర్శనములు చూడుడు ; 
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కం॥ కలదన నోపక లేదని 

పలుకగ నేరకయు మూక బధిరుల[కియ ని 

ముల నదై్వైతులు దమలో 

పల వగతురు భువనభిన్నభావమున శివా! (శీవతత్త 5) 

దిన్ష॥; కలదనంగా నోపకయు లేదనియు. 

బలుక నేరక మూక బధిరుల[కియను 

బర(గు భువనభిన్న భావంబు. జూచి 

యరయంగ నడై ఇత మనగ లావేది. (పండిత-వాద పక) 

కం॥ ఒండేమి మల్లికార్జున 

పండితు' డన నుండుక౦టె( (బమథులలో నె 

న్నండొకొ నీ యాజ్ఞోన్నతి జ 

నుండగ? గాంతునని కోరుచుండుదు రు[దా t (శివత_త్వ్వ) 

కం॥ దేవా సంసారాంబుధి 

లో వెలువడ (జేసి [పమథలోకం బెజు(గన్ 

నా వాడు వీడు నుండీ 

నావే నన్నుంపవె గణంబుల నడుమన్. (శివత_త్హ్య) 

ద్వి॥ ఊర్జిత _పమథాత్మ యొండేమి మల్టి 

కార్డున పండితు6 డనంగ నిచ్చోట 

నుండుటకంటె నెన్నండొకో (పమథ 

మండలిలో భవన్మ హదాజ్ఞి, జేసి 

యుండంగం గాంతు నొకో యని కోరు 

చుండుదు నన్నట్లు నుంచ(గదయ్య 

దేవర | సంసారతీ(వ దుఃకాగ్ని 

లొవెలి( [బమథాదిలోకం బెలర్ప 

నావాడు వీఃడ నుండీ వేలు గాండు 

నావె నన్ను ౦పు గణంబుల నడుమ. 

(పండితారాధ్య-పర్వుత ప.) 

(18) 



కొం॥ జాన జేయ క్లాత్చ ని ఇ యాన 
దాన తయమున నబాధిత (పత్యయమై 
నానాగతి నవగత్ర మగు 
గాన జగద్బేద మెన్నగా సిద్ధ మజా | (శివత_త్త్వ్ర) ద్వ॥ ఎయి(గంగ బడు వస్తు వెణీ(గెకి తాను 
నెజుకోయు నను మూ(డు తెజంగులు భువిని 
బర(గి యబాదధిత వత్యయ మగుచు 
నరయ నానాగశత్రి నవగతం బగుట 
హస్తామలక మెట్టు లట్టను నువ 
శస జగ ద్భేదనరణి సిద్దముగ, 
దమకించి మజి యభేదము పల్క_( జనునె ! (పండిత-వాద) 

వృషాధిప శతకము : 
ఇప్పు డుపలభ్యము లగుచున్న శతకములలో శతక మళు పేరు సార్థకమైన మొదటిశతక్రవ్చు ఇదియే యని చెప్పవచ్చును. పండితారాధ్యుని శివత_త్త్యసారము క్రాక్ర “ త్రీగిరి మర్చకార్డునా ! * ఆను మకటముగల శతకము ఒకటి యుండ్రనన్సి యొప్పుకొన్నన్సు ఆవ లభింవబేదుగాన వృషాధివ శతకమే నజీవములై యున్న శతకములలో మొదటిగా పేర్కొన దగును. శ్రీగిరి మల్లికార్జున శతకము లభించినపుడు వృషాధిప శతకము రెండవది యగును. సోమనాథుడు ద్వవదకావ్యములనే కాక్ర తెలు శతకములకు కూడ ఒరవడి తీర్చిన (పథమాచార్యుడు. అంతేకాదు, బసవా దాహరణము అను. స్తుతిని (వాసి ఉదాహారణ కొవ్యములకును ఆత్రగ్దే ఆడిగురువై కన్పట్టుచున్నాడు. ఈ శతకము ఆం[ధమున గలం ఉ_త్రమోత్రమ భ కీశతకములలో నొకటి. దీనికి సాట్రి రాగల శతకము కంచర్ల గోవ ఇది మ్నాతమని నా యుద్దేశము. మతి యళల్రివి ఎన్ని 

సపడలు ఎంత ధారాళముగా నడ పగలడో వృ త్తములును అంత ధారాళముగా నడపగలడని ఈ శతకము బుజువు చేయను. *బనవా ! బనవూ | ఐసవా ! వృషాధిపా!” అను మకటము చంపకోత్పలమాలా వ _త్రములచే సంఘటిత మగనుగాన త్త శతక మంతయు ఒకే వృ_త్రమున గాక రెండు వృ తములలోను నడిచినది, 
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ఈ శతకములో సోమనాథుడు సమాసాంత్య (ప్రాసలు ము క్తపద 
గ సములు మొడలగు శప్తొాలంకారములను పయోగించి పద్యమునకు ఆర్థగౌర 

ండ, శబ్దగాంభీ ర్యమును కూడ సంవాదించెను, eA CT a a 

తజ | విత పతిజ 1! యుచిత |(పమథానుగతజ ః నమదై 
బ్గా అ కు జః ఆ మా 

జ ! కళావిధిజ ! బలవ చ్చివభ కి మనోజ! దూత శా 
జః జః యా క్షా 

స్రజ్ల | |! సువాదపూరిత రసజ్ఞ ! తృణీకృత పంచయజ్ఞ స 

ర్ వజ ! శరణ్యమయ్య 1 బసవా! బసవా! బసవా! వృషాధిపా | 

సురవరమళల ! మల్చవిత నూత సుధాంబుధిఖేల ! ఖేలనం 

గరకలకంథ ! కంఠమణి నాయక ఖీమభు జంగ ! జంగమ 

స్థిరతరనాథ ! నాథకనిధీకృపరూప ! విరూప సమ్మతా 
వర! కరుణాబ్ది | పోవు బసవా ! బసవా! బసవా | వృషాధిపా | 

శతకమున ఇంచుమించు ఆర్థభాగము బసవేశ్వరుని సంబోధనలతో 

నిండియున్నది. ఆ సంబో ధనలలో ఆర్థపునరు కి కీ గాని, శబ్లపునరు క్తి కి గాని యుం 

డదు. మజికొన్నింట జసవేశ్వరుడు జీవితములో చూవినమహిమలును- జొన్నలు 

ముత?ములు చేయుట, చల్రలమ్ము గొల్ల పడుచు కాలుజారి పడిపోవుచు “బసవా! 

అని ఎలుగెతీ పిలిచినంత ఆ పిల్లకు దూరము నుండియే చేయూత నిచ్చి నిల 

బెట్టుట మొదలగునవి _ మజికొ ందజి భక్తు ఏల అద్భుతచర్యలును సం[గహముగ 

(పశంసింపబడినవి. ఇంతమాతమే కాదు, కవి యీ తెనుంగు శతకములో 

సంస్కృ్యృతవాక్యమయ మైన పద్యమొక టియు, (దావిడవాక్యమయ మైన పద్య 

మొకటియు కన్నడవాక్యమయ మైన పద్యమొకటియు మణి పవాళ (మళయాళ) 

వాక్యమయమైన వద్యమొకటియు, ఆరెమరాటి (మహారాష్ట్ర భాషాశాఖ) వాక 

మయమైన వద్యమొకటియు, సర్వభాషామయ మైన దింకొకటియు రచించి తన 

బహుభాషాపాండితికి నిదర్శనముగ ఒక చిత పదగ్శనము చేసెను. ఆ సందర్భ 

ముననే యచ్చతెనుంగు పద్య మొకటి రచించి దానిని జానుతెను6 గనెను. 

“బలుపొడతోలు సీరయును బాపసరుల్ గిలుపారు కన్ను వె 

న్నెల తల సేదుకు తుకయు నిండిన వేలుపు పేజు వల్లు పూ 

సలుగల తేని లెంకవని జానుదెనుంగున న సన్ను తించెదన్ 

వలపు మదిం దలిర్చ బసవా! బసవా! బసవా! వృషాధిపా [ 
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జానుతెక(గు సర్వజన సామాన్యభాష యని పండితారాధ్య చరిత్రలో 

యచ్చ తెనుగు సర్యసుబోధము కాదు. నన్నెచోడుని పకరణ 

మునే ఉదాహరించి జానుతెనుగు శబ్దిచర్చ చేసితిని, ఆది చూడ 

దగును, సోమనాథుడు బసవని యెడ తనకు గల (పప తిని చాటుకొన్న యీ 

చె దుముతో ఈ శతక | పశంస ముగింతును. 

ry fs ల లి 1 

నాయుడడోండ ! నా విభుడ ! నా హృద యేశ్వర |! నా మనోరమా! 

నాయిలువేల్చ । నా వరుండ :ః నా గురులింగమ ! నాదు జంగమా ! 

నా యఢినాథ : నా వరద! నన్ను గృపామతి( |బోవుమయ్య ! దే 

మి బృందవంద్య : బసవా : బసవా |! బసవా! వృషాధిపా | 
34 

వై దుష్యము: 

ఈ కవి వీర? వమునకు గురువీఠము. మత[పవర్ర రకు డగు బసవేశం 

రుడు మహాభ కుడే కాని పండితుడు కాడు. ఆ మతమున చేరిన యితరులు పెక్కు 

కాప్ప ముట్టిన భ కితత్పరత కలవారు. ఉద్దంగులైెన ఇతర మతపండి 

తులతో _కుతిన్యృతి పవ మాణపూర్వకముగా వాదోపవాదములు నలిపి ఆ మత 

మును నర్వమతాతిశాయి/? పతిష్షింపదగిన శక్తి వారిలో ఒక్కరికిని లేదు. 

జ్ఞాన విజ్ఞానాత్మక మైన శాస్త్రపాండిత్యమువలె, కేవల భక్ర్యావేశము అన్యమత 
తిరస్కా రముసకు పనికివచ్చునేమో కాని స్వమతస్థాపనకు చాలదు. సర్వశాస్త్ర 

నిహైతుడు వ మహాపండితుడు నైన సోమనాథుడు ఈ మతమును చెవట్టి దానికి అట్టి 

కొరత లేకుండచేసెను. సంస) గ్రాలతమున ఇతడు |వాసిన రుదభాష్యాది, గంథములు 

ఇతర పండితులకు పర్యాలో చనపాత తములై వీర శై వ మనగా భక్త్యున్మాదము 

మాతిమే యనెడి నిందను తొలగించియండును. ఆ [గంథములలో సోమనాథుడు 
చూపిన శుతిస్మృతి పురాణాగమ విజ్ఞానము వీరశ్రైవపతిప్టకు తగిన శాస్తా9ధా 
ములను కలిగించినదట. ఇంతవాడు. అవలంబించిన మతము శుద్ధమిధ్య యగునా 

యని ప దదేవుడు మొదలగురాజులు సైతము అతనిని మన్నింవసాగిరట. కాబట్టి 

మతమును [పవర్సింపజేసినవాడు బసవేశ్వరుడును, దాని స్థితికి కారణమైనవాడు 
సె నోమనాకుడును అని చెప్పదగును. అందుచేత కాబోలు వీరశై వులు విశేషించి - 
స్నడదేశమువారు ఈ కవిని ఒక అవతార పురుషునిగా నేటికిని ఆరాధించు 
పరు సోమనాథుడు పుట్టుకచే ఆరాధ్యుడు ; అనగా పండితారాధ్యుని 

or 

{fA 
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వలే వైదిక వై వమతస్థుడు. వర్ణవ్యవస్థను వేదవిహిత కర్మలను విడనాడ 

కయే శివుడే పరత శ్రమను విశ్వానముగల (బాహ్మణుడు. అతని సోమనాథ 

భాష్యమున వై దెకాబార గర్హణము లేకపోవుటయే గాక తదావళ్యకత కూడ 

ఉగ్గడింపబడిన దట. బసవపురాణము రచించునాటికి ఇతనికి దానికై తిరస్కార 

భావము ఏర్పడినది ది. ఆ మధ్యకాలమున ఇతడు వీరశెవము నవలంబించి 

యుండును. పండితారాధ్య చర్మిత రచన నాటికి ఆది దృఢమయినట్టు ఊహింప 

వచ్చును. ఎట్టన, బసవపురాణమున తన తల్లిదం్యడుల పేర్లు చెప్పుకొన్నాడు. 

“ భాజిష్టువ  విష్ణురామి దేవుండు 

తేబ్రిషువగు (శియాదేవి అమ్మయును 
ణు 

గార వింపగ నొప్పు గాదిలి సుతు(డ 

వీ మా హేశ్వరాచార [వతుండ.” 

పండితారాధ్య చరిితమున పితృదేవతా నామోచ్చారణమునై నను చేయక 
పోవుటయే గాక తన సర్వస్వమును, తానును బసవని ఆధీనమని చాటు 

కొన్నాడు. 

“ధర నుమా మాతా వీతా రుద యనెడు 

వర పురాణో క్రి నీశ్వర కులజుండ( 

బసవని పుత్తు)ండ బసవ గ్నోతుండ 

బసవేశు శ్రీపాద పద్మ శేఖరుండ 

బసవని బొగడ? బాల్పడు క వీం|దుండ 

బసవన్న? బొగడ. బాల్పడు పాఠకుండ 

బసవన్న దూత నే బసవన్న బంట 
బసవన్న యిలు( బుట్టు బానిస కొడుక 

బసవన్న లెంక నే బసవన్న లెంగి 

బసవన్న పన్నల పెన్న? గావు నను. " 

కవిత్వ సరామర్శ :- కవిత్వమును గూర్చి సోమనాథుడు చేసిన ప్రతిజ్ఞ 
లలో ముఖ్యముగా పేర్కొనదగినవి జానుతెనుగు సరణి యొకటి, అల్వా 

తరముల అనల్పార్థ రచన ఇంకొకటి. ఈ రెండవది మాట పొదుపు. దీనినే 
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పాళ్చాత్యులు Economy of word అని యందురు. సోమనాథుని ఈ 
జాను తెను (గును గూర్చి పూర్వము కొంత చెప్పితిని. జాను తెను 

గనగా సర్వసాధారణ మై నభాషయే యెనచో ఈతని [గంథములలో జాను తెను. 
గెంత ఉన్నదో సంస్కృత భూయుష్టమెన కేవల పండిత వేద్యమైన భాషయు 
ఆంత యున్నది. మజియు కేవల సాహిత్యపరులకు అందని నిగూఢమైన 
[కుతి వాక్యార్థమయ భాష_ము ఆంత ఉన్నది. ఆ భాగములన్నియు జాను 

తెనుం గనుట పొసగదు. వటి రెండవ _వతిజ్ఞయైన ఆల్పాక్షరముల ననల్పార్థ 

రచనను గురించి.వేమన ఆటవెలది పాదములోవలి సోమన ఒక ద్విపద 
పాదములో విపులమైన అర్థమును ఇమిడ్చి సం్య్శ్గహ వాక్యమును [వాయగలడు. 

మితభాషులగు నజ్జనులవలె మితవాగ్యెలానులగు కవు లందరును జొచిత్యా 
పెక్షచే ఈ వాక్య ధర్మమును పరిపాలింతురు. తెనుంగు కవులలో కవిితయము 
వారి సరస్వతికి ఈ లక్షణము తిలకాయమానము. అయితే సోమనాథుడు మిత 
వాక్యములవలె మిత|పకరణములు [వాయలేడు,. అల్వాక్షరములు అనగా 
ఉప లక్షణము వలన ఆల్ప వాక్యములు అనియు నర్థము చెప్పవలెను, అట్టి 
వాక్యముల సమూహమే _పకరణము. ఆ  పకరణమలసమూహమే గంథము, 

వైసలు పొదుపుజేసి రూవాయలు విరజిమ్మిన సంనారివలె ఇతడు అక్షరములను 
పొదుపుచేసి | పకరణముల వాక్యములను దుర్వ్యయము చేయుచుండును. భావ 
మును నిగహించుకొనలేక ఆతి చాలనము చేయు కవుల రచనలు అధిక [పసం 
గములయి జొదిత్యమును కోల్పోవును. ఈ దుఃస్థితి సోమనాథుని (గంథములకు 
పట్టినది. ఈతని ద్విపద కావ్యములు రెండింటిలో ఈ అధిక _పసంగములను 
అతడు చాలవరకు సం|గహ పరచి యుండినరో ఆర్థహోాని కలుగకుండగనే 
గంధములు అధిక సమాదరణీయము లయ్యెడివి. 

పిండితార్థ మేమనగా కావ్య శిల్ప ధర్మములనుబట్టి చూచినచో ఈతని 
రచన ఆతి [ప్రసంగ మయము అని చెప్పవచ్చును. 

క విత్విమునకు భావావేశము జీవగిల్హ, ఈతని కవిత్వమునకు అదియే 

వృత్త మంతయు శివభక్తి పరము గనుకను భావావేశ మతావేశములు ఒడొంటికి 
తోడై పరస్సర పోషకము 
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నను భక్తి (ప్రవాహముశ ఓలలాడుచు శివమెక్కిన గణాచారివలె గంతులు 
వేయును. శాంతముగా గాని చప్పగా గాని ఆతని నోటివెంట ఒక్క మాటయు 
వెలువడచు. 

నిదానించి ఆలోచించి తూచి [వాసిన వాక్య మొక్క టియు నుండదు. 

చిత పరవశ స్థితిలో హృదయమున పొంగి పొరలెడి భావములను నోట పలు 
కునుగాపి [ప్రయత్న పూర్వకముగా వాక్యమును వాయడు. (పయత్న రాహీత్య 

మెంత యున్న దో _శద్ధాంాహిత్యము ను ఆంత యున్నది. 

ba] 

ఈ భావావశ మునకు నెచ్చెలి యు సహజ[పజ్జకు రెండవ ముఖమును 

అగు భావనాశ_క్టి ఈ కవితలో ఆతి నిశితముగా నున్నది. ఏ పదార్థమును ఏ 
సందర్భమును వర్తింప దలచునో దానిని తన నిశిత భావనతో మనో నేత్రము 
నకు [పత్వృక్షము చేసికొని, ఆ సాకాద్ద ర్శనమును వా_సవికతికు న్యూనాధికతలు , 

లేకుండ యథాతథముగ చితింపగలడు. ఆ వర్ణనలు చదువునపుడు ఆ 

మూర్తులు పాఠకునకు |పత్యక్ష్ష దర్శన మొసగుచు3డును. ఇది స్వభావ కవు 

లకు సర్జసాధారణమెన లతణము స్వభావ [పపదర్శనషు వలన మనన్సుసనకు 

ఇంపు కలిగేమాట నిజమే కాని, కవిత్వ ధర్మము మనస్సునకు ఇంపు నింపుటయు 

వాస్తవిక లోకమును [పదగ్శించుటయు మాత మేకాదు. మనస్సునకు ఇంపుతో 

పాటు చితమునకు పెంపుకూడ కలిగించి నపుడే కవిత్యము శిల్పమగును. కాని 

యెడల భాయా|గ హణ మగును (Photography). సోమనాథుని రచనలలో 

భాయాచి|తములు ఎక్కు వగాను, శిల్ప చి తములు తక్కువగాను ఉండును. 

తల్లి శిశు దనకు ఉగ్గు పెట్టి, నీళ్ళుపోసి, తొట్టిలో పెట్టి, ఊది, ని దపుచ్చి, అల్లారు 

మున్చుగా మపెంచజెడి లోక ధర్మమును ఇతడు ఎంత యథాతథముగ వర్షించెనో 

చూడుడు. 

“ఆనయంబు బెజ్జ మహాదేవి దాన 

జననియై పరమేశు' దనయు( గావించి 
తొంగిళ్ళపై నిడి లింగమూరరికిని 

నంగన గావించు నభ్యంజనంబు 

ముక్కొాళ్తు. జెక్కొాత్తు ముక్కన్ను( బులుము 

న క్కొాతుం గడు పొత్తు నట వీ,పు నివురు 
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బెరుగంగవలశెనని తరుణి వీడ్వడ (గ 
జరణము ల్క రములు( జా(గంగ? దిగుచు 
నలు(గులు నలుచు నర్మిలి గట్టి పె పెట్టి 

జలములు వీ.ప్రునం జజచు నంతంత 

వెగచి బెగడకుండ నన్న [వేయుచును 

న్ొగె మ _సకమున నీ రొత్తు దోయిటను 

వదనంబు సొచ్చునో యుదకంబు అనుచు 

నదుము టొట్టను నోరి కడ్డంబు వట్టు( 

జెన్ను గా( బసుపార్చి చేయు మజ్జనము 
గన్నుల జెవులును గాండడంగ నూ(దు 
నంగి టిము ల్లొతు నందంద [వేల( 

దొంగిళ్ళః గార్ని రు దోనె లీ మిడుచు 

బడ తిచే సీర దూపొడిచి బొట్టిడును 

మడ(తి యంగుష్టంబు మన్నింత మెడిచి 

కడవ నంటినయట్టి విడుక విభూతి 

యడర( బుత్తు9ని నొస లారంగ6 బూయు 

నెత్తు [గుంగెడునని యెత్రంగ వెజచి 

య త్తన్వి ఉజొమ్మున నక్కున నదుము 

కాటుక యిడ నింత గన్నగు ననుచు( 

గాటుక యిడు మూ(డు గన్నుల గలయ' 

జన్నిచ్చు€ బకుల( జననీదు మీ6ంద 

నన్నాతి గొండొక చెన్నయు' బెట్టు( 

జిక్కి లి గీయుడు( జెల(గి యేడ్యంగ 

నొక్క వేలిడి పోయ నొక కొన్ని వాలు 
ఉగులు వోసియు నువిద సం|పీతి 
నగ్గించు నొగియించు నట బుజ్జగించు 

ముద్దాడు నగియించు ముద్దులు వేడు 
నద్దికొన్ వీరెవ్వ రయ్యరో యనుచు. 
బన్నుగా నుదరంబు( బాన్పుగా( జేసి 

కొన్న జోసణచుచు సన్నుతి బాండు !” 



ఇంకొక లయూదావహారణ చూడుడు : 

లు స వేశ్యరుడు వడ్డించిన విషమును శివ భ కులు విం దారగించుట. 

“మారారి కర్పించి మహనీయ లీల, 

జిందక (కోలుము సిక్కయ్యదేవ ! 
సందడి సేయకు సంగయ్య దేవ ! 

తెచ్చెద 6 జుమ్ముయ్య [తివురారిదేవ ! 

విచ్చేసి కూర్చుండు విమలాత్మ దేవ ! 
కాలకంఠయ్యకు( జాలదు లెండు 

బాలు(బో నీకు సిరాళదేవయ్య | 

వేగమింతేలయ్య విరుపాక్షదేవ ! 
యీ గరిబెండుంజాలు భోగయ్య కింక6 
జాలదో తెత్తునా శంకరాచార్య ! 

కొనితెచ్చి వడ్డింప( గోలుచు భక్త 
జనుల. దోతెండంచు ననురాగ లీల 

శివున కర్పింపుచు శివశివ ! యనుచు 
నవధానవంతులై యారగింపుచును 
జుజ్జు జుఖ్లనంగొని సొగయుచు గల్లు 

గున దేన్చుచు( గాళ్ళు సాచచును 

నిక్కు.చు నీల్లుచు నక్క_శింపుచును 
జొక్కుచు సోలుచు( జక్కి_ లింపుదును 

నక్కి-లిపడి జెప్ప లల్చమోడ్చుచును 
గుక్కి ళ్ళు [మింగుచు. గుతుక బంటి 

[గోలుచు నలరుచు6 [గాలుచు నాత్మ 

సోలుచు నుఖవార్ధి దేలుచు వేడ్క. 

[వాలును మెజయుచు వక్షంబులందు 

నోలి( బశ్లెరము ది క్కొయ్యన మరలి 
చూచుచు నించుకించుక వుచ్చి కొనుచు 
లేచుచు6 జెల (గుచు లీలంద లిరు 

నాడుచు( గ ప్పెర లజచేత నాలయః 

బాడుచు నుజుకుచు€ బరువు వెట్టుచును.” 

% ఈ విందారగింపు 120 పం కులలో వర్ణీంపబడినది. 

19) 
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శః వర్ణన ఎంత ముచ్చట గొల్పుచున్నను, వినుగుదలను కూడ కలి 

గింపక్ మానదు. 

ఆసలే ద్విపదకావ్యము విసుగు పుట్టించు గుణము కలది. అతిమ్నాతము 

లైన యితని అతిస్వాభావిక వర్ణనలవల్ద ఆ విసుగుదలయే గాక వేసటయు 

కలుగును. రౌతు వశము దప్పిన ఆశ్వము, నేలమీద కాలు మోపక ఎగిరి దౌడు 

తీయుటతో ఈతని కావ్య గమనమును పోల్బవచ్చును. ఎంత _పయత్నించియు 

ఆ పరుగును ఈతడు నిలుపలడు. ఈతని యనావశ్యక ములు ననుచితములు 

నయిన వాక్యములకు, వర్ణనలకు, కథాంశములకు ఈ యవశత్వమే కారణము. 

అదియే యీతని మహాకవిత్వమునకు కళంక మైనది. 

మతములోవలెనే భాష్మాపయోగములో కూడ ఈతడు అతి స్వతర్యత 
వర్తన కలవా౭ండు. సబిందు నిర్చిందు[పాసము, వైరి సమాసము, క్త్వార్ధక ఇకార 

సంధి, శాంతప్రాసము మొదలైన లక్షణ విరుద్ధ పయోగములు ఈతని రచనలో 
కుప్పతిప్పలుగా కానవచ్చును. ఇవి శవ కవులందరకును సాధారణ సంప 

దాయమని కొంద రందురుగాని ఆ పాపమును ఉమ్మడిగా వారందరికి ఆంట 

గట్టుటకంటె తమనాటి వ్యావహారికభాషకు అతిదూరము తొలగి పోకుండ 

కావ్యములు |వాసిన దిిపదక వులలో "పెక్కు మంది లక్షణమే ఆది అనుకొనుట 

మంచిదని నా యభిిపాయము. విశేషించి ఇతనికి నన్ఫెచోడుకకును [పాత పడిన 

మాటలు వాడుఏ ఆలవాటు. 

మరియు అలాక్షణికములై న |పయోగములు సోమనాథుని వృషాధిప 
శతకమున లేవు. కావున ద్విపదరచనలొనే అతడు వ్యావహారికభాషా 

చాయలు గల (పయోగములను చేసెనని తలంపవచ్చును. 

(గంథ ప్రచారము :_ బసవపురాణ పండితారాధ్య చరితములు 

రెంటికిని కన్నడమునను తెలుంగునను చాల (ప్రతిబింబములు పుట్టినవి. తెలుగులో 

మొదట( బండితచరితను వద్యకావ్యముగ (వాసినవాడు శ్రీనాథుడు, ఆ 

(గంథమిప్పుడు కానరాదు. శ్రీనాథ యుగములోనివాడే యగు పిడుపర్తి సోమన 

బసవపురాణము పద్య |పబంధముగ [(వాసెను. ఆర్వాచీనులలో తుమ్మలపల్లి 

నాగభూషణ కవియు మహదేవారాధ్యడును _బఐసవపురాణమును పద్యకావ్యము 

లుగ |వాసిరి గాని వారి గంథములు |ప్రచారములోనికి రాలేదు. కందుకూరి 
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వారు తమ [పాపున బసవపురాణము సంస్కృతమున [వాయించిరి. [పాయిక 

ముగా సంస్కృత [(గంథములు తెలు. గగుటే కాని తెనుంగు [గంథములు 

సంస్కృత మగుట కానము. ఈ గౌరవము దకి,ంచుకొన్న [గంథములు మన 

వాజ్మ యమున బసవ పురాణము, వసు చరిత, రఘునాథ రామాయణము 

మా|తమే ! కన్నడమున బసవపురాణమును భీమకవి యథామాతృకముగా అనువ 
దించెను. ఈ యితివృత్తమునే యథేచృముగా రాఘవాంకుడను కన్నడక వి వృష 
భేం|దవిజయ వను పేర ఇంకొక|గంథము (వాసెను. 

కన్నె భాషలలోనికి ఇన్ని రూపములుగా పరివర్తన మొందినను ఈ 

[గంథములకు6 దెనుంగునాట ప్రశ స్తి రాలేదు. దీనికి కారణము లివి :- ఇవి 

(ప్రత్యేక మతపరములై న (గ్రంథము లగుట, అందును బహుసంక్యాకుల మనస్సు 
నొప్పించు పరమతదూషణము బహుశముగా కలవి యగుట. ఇంకొకటి సహజ 

ముగా సంప్రదాయ విధేయమైన ఆం;ధజాతి యితని భాషాస్వాతంత్యమును 

మెచ్చియండక పోవుట. ఈ కారణములచే నతని [గంథము లనాదృతము 
అయినవి, 

లోపములమాట యటుంచి గుణములనే పరిగణించినచో పూర్వ (పక 

రణములలో చెప్పినట్ల ఇతడు పదకవిత్యమునకు సారస్యుత గౌరవమును సంపా 

దించిన పథ మాచార్యుడు అసి నిస్సంశయముగ చెప్పదగును, 

అమునను భాషాత త్ర పరిశోధనలను చేయువారును వాజ్మయ చరి 

(తలు !వాయువారును తప్ప తక్కిన శె వేతరులు ఈతని [గంథములను నేటికిని 

పీతితో చదువడు. ఎట్టి శిరోభారమునైనను సహింప గల పరిశోధకులు సైతము 

ఈ [గంథములను ఆస్థతో తుదముట్ట చదువుట దుర్హ టము. 

శెవ శాఖలు: 
యా 

ఈ శాఖలస్వరూప మెట్టిదోో మతస్వరూప మెట్టిదో మనము గుర్తిం 

చుట యీ యుగమున |పస్తావింపబడిన ముగ్గురు శివకవుల [గ్రంథముల బట్టియే 
కాని మత్మ్యగంథములబట్టి కాదు. సారస్వత పరిశీలకులకు గల హక్కు. అంత 

మ్మాతమే. ఈ శాఖల కన్నిటికి సమానధర్మము శివపారమ్యము (శివుడే పరము 
డనుట) కాని ఆచార వ్యవహారము లందును, ధర్మాచరణమునందును వారి కేక 
వాక్యత లేదు. అందు ;- 
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కాలాముఖులు ;-= (1) మఠాధిపతి ఆజన్మ | బహ్మచారిగా నుండ వలెను, 

నన్నిచోడ: డాశ్వాసాద్యంత పద్యములలో మఠాధిపతియైన కృతిపతియొక్క 

(బహ్మచర్య (వతమును మిక్కి. లిగ నొత్తిచెప్పును. 

(2) వీరికి శివారాధనముతో పాటు శ క్యారాధనయు కలదు. కుమార 

సంభవమున శివశ _క్ష్యభేదము [పతిపాదింపబడినది. 

పీ 

పిమవంతుడు 

కోంn 

జ్ఞానస్వరూపుడై సర్వాత్ముడున్న( దా 

వేయ స్వరూపయై నెజసియుండు( 

బురుషస్వరూపుడై పర మేఖుడున్నం( దా 

(బకతి స్వరూపయై పరగుచుండు 

నూక్కుస్వరూపుడై శుద్దాత్ము (డున్న( దా 

స్తూల స్వరూపయె తోంచియుండు 

నర్ధ స్వరూపుడై యమలాత్ము(డున్న. దా 

శబ్ద స్వరూపయై జరుగుచుండు 

హరు(డు రుదరూపుడె యున్న దా నుమా 

మూర్తి దాల్చి లోకములకు హితము 
సేయుచుండు( గాన శివళ క్రి భేదంబు 

లెజటు(గ నీకు జడున కెంతలావు. 

మేనకయు బిడ్డల కొజకు శక్తి నారాధింతురు. 

“వారిరువురు నద్విధి శ 
క్యారాధన చేసి రతిశయ స్థిరభ క్రిన్ 
కోరిక వదలక తమ కడు 

పార సతీదేవి కూతురై జన్మి ౦పన్ =” 

శా క్రయులతో కొందరకు హింసాపరమెన ధర్మమున్నది. కాలాముఖూల 

కదిలేదు. నన్నిచోడ(డు కృతిపతియుక్క_ యహింసావతము నతిమాతముగ( 
జెప్పినాడు. 

(8) వివాహాది శుభకార్యములలో కాబోలు మధుపానగోష్టి పూర్వక మైన 

మండలార్చన యను తంతు గలదు. పార్వతీ వివాహసందర్శమున నది వర్టింప, 
బడినది. 
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క. అంత నంద కొందయజు మధుపానగోష్టికిం జొచ్చి మండలార్చన 

దీర్చి మూలజవృషజ గరుడ మధునిష్ట కుసుమవికారంబులగు సుగంధాసవం 

బులు గనక మణిమయానేక కనక ఛషకాదుల న్నించి హర్షించి.” 

“ఆమరులు (దావుచో నమృత మందురు దీని నహి|వజం బజ 

సముగొని యానుచో నిది రసాయనమందురు భూసురౌఘ మా 

గమవిధి సోమపానమని కైకొని యానుదు రెందు( జ్యకియా 

గమునెడ వస్తువందు రివి కౌళికు లీనుర పేర్మి వింతయే.” 

“సురులకు దీనన యజరా 

మరమయ్యెంగాక యమృతమథనమునకు ము 

న్నెరియర తెరలరె మృతి(బొం 

దరె యని సురవొగడి పొగడి తరుణులు పీతిన్. » 

“అని యనేకవిధ మాంసోపదంశకంబు లాస్వాదించుచు మనో 

హృద్యంబులగు మద్యరసంబులు సద్యంబ సిద్ధరసంబునుంబోలె శరీరంబులం 

గలయ నూల్కొ-ని....” 

(క్) వీరు వర్ణవ్యవస్థ నంగీకరింతురు. కృతిపతి |బాహ్మణత్వమొక 

విశేషముగ మాటిమాటికి నిందు. జెప్ప బడినది. వర్ణరాహిత్యమొక దోషముగ 
ఈ కింది పద్యమున చెప్పబడినది. 

కం॥ నుత వర్ణాంతర నిమ్నో 

న్నతతల నిఖిలోచ్చ నీచ నానా వస్తు 

స్థితి సమము జేసె గత గౌ 

రత, చీకటి దుర్వివేకి రాజ్యము పోలెన్.” 

“కులజు(డై వికమబలవంతుడగు రాజు 

బడసిన దేశంబు పజయుబోలె” 

(4) ఇతర దైవతములను శివాంగ భవులందురు. అంతేకాని, తద్దూష 

ణము చేయరు. నన్నెచోడుడు ఈ కాలాముఖ మతమువాడు. కుమారసంభవము 

నుండి తెలియదగినంతవరకు కాలాముఖ స్వరూపమిది 

పాశుపతము ;- శీవత త్త సారమునుబట్టి తెలియవచ్చినంతవరకు ఇది 

సండితారాధ్యుని మతము. 
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(1) వీపీలికాది|బహ్మ పర్యంతము సమస్త జీవులు వశువులు. సంసార 

బంధ మీ పళువులం గట్టివైచిన పాశము. ఈ పథరాకికి( బతి, యీ పాశమును 

సడలింపగల దక్షుడు శివుడు, అందుచే ఆయన పభపతి. ఆయనను పర 
తముగా సేవించువారు పొశుపతులు. 

(2) వైదికములై న భ క్రిజ్ఞాన కర్మముఐనెకి మార్ష్యతయములో .వీరికి 

భ కీయందు మక్కువ యెక్కు వ. కర్మము విసర్జ్ంపరు; జ్ఞానమును తిరస్క 

రింపరు ; కాని భ కి కిచ్చిన (పాముఖ్య మీ మి రెంటికి సీయరు, జ్ఞాన సముపార్జన 

లేకయే కేవల భక్రిపారవళ్యమున సిద్ధి పొందన మహనీయులకు వత్త 

సారము పెక్కుచోట్ల కొనియాడుచుండును. వీరిది వైదికశ్లైవము అనవచ్చును. 

కాని వై దికులైన ఆరై్వతులను తీక్షముగ విమర్శింతురు. ఆదె కతమున “* ఏక 

మేవాద్వితీయం _బహ్మ,” “త మసి” అనెడి ఉప“ షద్వచనానుసారముగ 

(బహ్మము తప్పు తక్కి నదంతయు “ 'ఆసత్'” ఆనియు జీవనకును (బ్రహ్మము 

నకును భేదము లేదనియు సిద్దాంతీకరింవబడినడి. ఇక వైదిక శ వమున బీ వేశ్వు 

రులకు ఐక్య మంగీకరింపబడదు. ఆదీగాక నిత్యసత్య 

మును శివస్వరూప మనియు వక్కాణింతురు. అదై్వైతులకు వలెనే ఏర్రిక్రి సన్న్వా 

సా శమము లేదు. అద్వైతులును శివపూజాపరులే గాని శివకేశవ భేదమును 
పాటింపరు. 

పదార్థమైన ఆ సర [బ్రహ్మ 

* ని వాయ్ విష్ణురూపాయ శివరూపాయ విష్ణవే 

శివస్య హృదయం విష్ణుః విష్ణోశ్చ హృదయగ్ ౦ శివః. 

అదై (తులకు ఇది పరమలత్యుము. వైదిక శైవులకు కేశవ నామ 

స్మరణమే పగికిరాదు. 

(8) కాలామ ఖులవలె వీరును వర్ణవ్యవస్థ నంగీకరించువారే. శ క్యా 

రాధనము వీరి కర్మాచరణమున నున్నట్లు కానరాదు. కాలాముఖులవలె వర్ష 

వ్యవస్థ నంగీకరించుచు వీరశై వులవలె 'నర్యస మమైన భక్తి నుద్చోధించుచు, 
తాము వర్ణము నంగీకరించియు, దానిని నిర్మూలించిన బసవని కొనియాడచు 

ఆనాటి పాశుపతు లే వంకకు మొగ్గలేక న సమన్వయము కొజకో, నిరపాయ 

స్థితి కొజకో మధ్యమార్షమును (దొక్కినట్టు కానబడును. వీరు సామరస్యమునకు 

యత్నించి రనుటకు దృష్టాంత మె ఆ 
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“భ్ కమీ(ది వలపు (బాహ్మ్యంబుతో, బొత్తు 

బాయలేను నేను బసవలింగ” 

అని పండితుడు పలికినేవాక ము. నూ;త|పాయమెన యో వాక 

పతుల మత స్వరూపము. 

(4) ఇతర మతములను, అందును ఆదైృతమును నిందించుట యొక 

గొప్పగా బరిగ ణించిది. 

(5) శివదూషకుల హింసింప వచ్చును. ఆ కొరణమున తామును చావ 

వచ్చును. 

“కివనిందారతు( జంపిన 

జవమలి తత్కారణ న జచ్చిన సీరెం 

డువిధంబుల నీ కారు 

జ్యవశంబున ము_క్తి (బొందు నరు డీశానా."” 

ఈ ఆచారము వీర వమునకు దగ్గ జగాని, కాలాముఖమునకు దగ్గజ 

కాదు, 

(6) అన్లే, అశ్రైవుల దర్శన స్పర్శనాదులు కూడ నిషిద్ధములు 

కం॥ “కా దప్పు గొన, నప్పే 

గా దడింగగొనం గాచు గాదు కన( దమలో నా 

హాద మున( బలుకళయగాదు మ 

హాదేవ పరాజ్ము ఖాత్ములగు పతితులతోన్ .” 

ఏర శై వముః- పాల్కురికి సోమనాథుడు ఈ మతస్టుడు. సంప్రదాయ 
మైన శైవమునకు నూత్న సంస్కారమే యీ వీరశైవము, వీరికి వర్ణాశ 
ధర్మములు లేవు. ఆ వ్యవస్థ ననుసరించియున్న కర్మలు లేవు. భ క్రి మార్గము 

వీరి మతమునకు (బాణసారము. లింగ ధారణము (ప్రశస్తమైన శైవ చిహ్నము. 

లింగార్చనతో పాటు జంగమార్చనకూడ విహితమైన ధర్మము. స్వమతరక్ష 
ణార్గమై హింసకు పూనినను వీరికి దొనగు గాదు. వేదవిహిత కర్మను 

నిరసించినను వారు కేవల కర్మరహితులు కారు. నిజ మతానుసారముగా చేయ 

క గ! 
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దగిన నిత్య నైమిత్తిక కర్మలు వారికిని కలవు. భవిజనుల దర్శన స్పర్శనాదు. 
లను బరిహరించుటలో బాళశువతులు కూడ వీరికి జాలరు. 

“సంభావితుండ భవిజన సమాదరణ 
సంభాషణాది సంపర్గదూరగుండ” --(బసవ పురాణము) 

“భ వికృతారంభ సంభవధ్యాన నిచయ 
భవి నిరీక్షణ రసన పాకవితాన 
భవిహ_స్తగత ఫలప త్రకాకాది 
భవి గృహ న్నే తాది పథవర్ణితుండ 

భవి జన దర్శనస్పర్శ నాలావ 
వివిధ దానాదాన విషయదూరగుండ 

(పండితా. చ) 

వె వాక్యములు పాల్కురికి సోమనాథుని భవిజన (పాతికూల్య నిరూపక 
(ప్రతిజ్ఞలు. 



తికాన యుగము 

రాజకీంయ పరిస్టితి 

ఆం (ధ దేశమును పరిపాలించిన చాళుక్యులు గాని చోపకులు గాని ఆం;ధులే 

యని మనము సరిపెట్టు కొన్నను, ఆ రాజులు మేమాంధులమే యని చెప్పుకొ 
న్నను, నిజమునకు వారు పరదేశీయులే కాని ఆంధులు కారు. అయినను మన 

దేశములో స్థిరపడి, [పజలతో తాదాత్మ కము కల్పించుకొని, పరుల మనెడి మెర 

మెరలేకుండ, తెలుగు దేశమే కాణాచిగా జేసికొని రాజ్యమేలిన వారగుట చేత 

_(పజలకు వారియెడను, వారికి _పజలయెడను అభేద భావము వర్ధిలైను అయి 

సప్పటికి యథార్భమైన తెలుగు స్మామాజ్యము కాకతీయ పరిపాలనతో ఏర్పడె 

నని చెప్పవలెను. కాకతీయులు తెలుంగు దేశ [పజలలో బహుసంఖ్యాకులై న చతుర్ధ 

కులమునకు చెందినవారు. ఆనాడు చతుర్ణకులజులలో రెడ్డి కమ్మ, కాపు 

మొదలగు శాభాంతరములు నేటివలె పొత్తులేని వర్గములుగా స్థిరపడలేదు. హు 

లలో ఉ_తమ కులజులు అనిపించుకొన్న వర్గముల వారందరు విద్యా వివేక సంవ 

న్నులై. తమలో తామే కాక, క్ష్యతియులతో కూడ వివాహాది సంబంధములు 

చేయుచు నచ్చూ[దులు అను పేర | పసిద్ధి కెక్కిరి. ఆంధ [వజలలో వీరి 

సంఖ్యయ బహుళము, ఈ కులజులే కాకతీయ రాజులు. 

ఏరిక్రి దేశ మెల్రైడల సంపన్నులగు భూస్వాములు బంధువుల్లై యుండిరి. 

ఆ రాజవంశము నెడ ఆ నంవన్నులకును వారి నాశయించియుండు ఇతర 

(పజలకును గల బాంధవాభిమానము |పజలకు రాజ్యము నడ మమతకమును 

సెంఫొందించి యుండును. పుట్టకచే చుట్టరికముచే తమ వారైన దొరలగు కాక 

తీయుల సా్యామాజ్యమె [పజలు మాది యనుకొన్న సా_మాజ్యము.కాబట్టి యథార్థ 

మైన ఆంధ స్మామాజ్యము తొల్లింటి శాతవాహనుల తరువాత మరల కాకతీయుల 

నాడే యేర్చడెను. ఏ సా(మాజ్యుమైనను నుస్థిరము కావలయునన్నచో | పజాొ 

సమూహమునకు సింహాసనము నెడ భయముకంటె, ఎక్కువ భక్తి యుండ 

వలెను. ఆభ క్రి ఆదరపూర్వకమును అభిమాన పూర్ణక మును ఆయినచో ఆ రాజు 

(20) 
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పరిపాలనయు నుకరమును |పజాజీవితము భదమును అగును కాకతీయులలో 
గణపతిదేవ చకవ రికి అటువంటి భాగ్యము కలిగినది. ఆబినప్పటికిని ఆ రాజు 

ఎంత |[పజారంజకుడైనను తత్పూర్వము చిన్నచిన్న మండలములను స్వతం్యత 

ముగా ఏలుకొను చుండిన రాజులు-కులమువారై నను సరే-తమ స్వతం|తతను 

కోల్పోవుటకు ఇచ్చగింపక సా్యమాజ్య స్థాపనకు ఆటంకములు కలిగించుచుండిరి, 

అనగా వారు కాకతీయ సింహాసనమునకు సామంతులగుట కంగీకరింపక విడివిడిగా 

గాని పొత్తులు కలిసి గాని |పతిఘటించుచుండిరి. దానికి తోడు దక్షిణమున 

పాండ్యులును, పడమట యాదవులును, ఉత్తరమున ఉత్కళులును ఆదను 

దొరికినపు డెల్ల సమీ పస్థులగు కాకతీయసామంతులను బీలదీసి సా!మాజ్య ధిక్కారు 

లను చేయటయు, లేదా తామే వారి నణగ(దొక్కి. ఆ భూభాగమును తామా[క 

మించుకొనుటయు మొదలగు శత్తుకృృత్యములు చేయుచుండిరి. ఇట్టి సంకటి 

స్థితిలో బహుముఖ సమర్థుడెన గణపతి చక్రవర్తి తన రాజనీతి ధౌరంధర్యమును 

[వయోగించి గడి దేశముల దుర్గములను గట్టి పరచి సామంతులకు విశ్వాస 

పాతుడై ఆంధ సా(మాజ్యముము సురక్షితముగను, ఆంధ (పజాజీవితమును 

సౌఖ్యవంతముగను చేయ బూనుకొని చాలవరకు కృతార్థుడయ్యను. ఈ మహా 

[పయత్నములో చకవర్తికి తోడ్పడిన ముఖ్య సామంతుడు నెల్లూరి చోడ తిక్క 

రాజు, తరువాత ఆతని కుమారుడైన మనుమసిద్ధి కూడ గణపతిదేవుని ఉద్యమ 

నకు తోడ్పడుచు ఆ చకవర్రి సాయమును పొందుచు చిరకాలము దక్షిణదిశ 

నండి వచ్చు పాండ్యుల బెడదను నివారింపగల్లెను మరియు ఆ మనుమనిద్ధియే- 
యువరాజుగనున్న కాలములోనే గణపతిదేవుని పంపున ఉత్తరదిశకు సేనలతో 

తరలిపోయి ఉత; శకులను జయించి డకీణ కళింగమును ఆంధ సా మాజ్యము 

నకు ఉత్తరపు టెల్లగా స్థిర పరచెను. ఓరుగంటికి నెల్లూరికి కలిగిన ఇట్ట అను 

బంధ సంఘటనకు ఆ రెండు రాజ్ఞముల మర్మితుల దూరదృష్టి పూర్వక మైన 

రాజనీతి (ప్రధాన చోదకమై యుండును. మంతి చెప్పిన హితమును పాటింవ 

లేని రాజు రాజ్యమును చేయలేడు  పజాహితిమును కోరనిమంతి మంతిత్య 

మును చేయలేడు. నెల్లూరు రాజులకు అట్టి హితమును గజపి రాజ్యమును నడవిన 
మహామం| తులు మంతి భాస్కరుని ప్వుతులును పౌతులును. తిక రాజు నొద్ద 

సిద్ధన్న మం!తియు (ఖడ్గతిక్క తర్మడి), మనుమసిద్ధి యొద్ద కవి తిక్కనయు 

మంత్రులుగా నుండి స్నామాజ్య కేమమున్కు తమ రాజుల (శ్రేయస్సును పెక్కు 

విధముల కాపాడిరి. 
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గణపతిదేవుని తరువాత సింహాసన మధిష్టించిన రుదమదేవి కాల 

ములో స్రీపరిపాలనమును సహింపని సామంతులు కొందణు మరల తిరుగుబా 

ట్రకు గడంగిరి. ఆ అదను చూచుకొని పరదేశీయులై న శతురాజులు మరల 

దండయా[ తలు సాగించిరి. అయినను రాజ్యపరిపాలన మందే కాక వీర విహార 

మందును, తం|డిచేత సుశిక్షితురాలై నా ఆ కుమార్తె తండివలెనే రాజనీతిని, 

యుద్ధకౌశ లమును [ప్రయోగించి సా్యమాజ్యము చెక్కు చెదరకుండ కావాడుకొన 

గల్లెను. ఈ కథ యంకయు [8వ శతాబ్ది ఆంధదేశచరిత. సారస్వతచరి,తలో 

ఈ శతాబ్దీయే తిక్కనయుగము. ఇంచుమించు గణపతిదేవ, రుదమదేవుల పరి 

పాలన కాలమంతయు తిక్కన బీవితకాలముతో సరిపోవుచుండును. వారిరువురు 

ఆ కాలమునకు ఆంధసా_మాజ్య చ|[కవరులు. ఈయన సర్వకాలాంధ సార 

స్వత సా్యమాజ్య చ కవరరి. 

14వ శతాబ్దిలో 20 ఏండ్లు గడచినతరువాత కాక తీయస్నామాజ్యము 
ఆ సమించెను. ఆ దురద్భృషమునకు గురి యైన మహారాజు రెండవ ప్రతాప 

రుదుడు. తిక్కన, ఆ చృకవర్రియొక్క రాజ్యకాలములో కొంత గడచిన 

పిమ్మట ఇహలోకయాత చాలించెను. అయినను తక్కిన కాల భాగములో 

తిక్కన శిష్యుడు మారన కాకతీయ కటకపాలకుడైన నాగయ గన్న సేనానికి 
మార్కండేయ పురాణమును కృతి యిచ్చు టచే పరోక్షముగా తిక్కన కవితా 

పభావముతో పాటు, (ప్రత్యక్షముగా అయన గురుత్వ పభావమును రెండవ 

(పతాపరు[దుని కాలములో కూడ నెగడుచుండెను. కాబట్టి సారస్వతమున: 

తిక్కన యుగమును, దేశచరి్మితమున కాకతీయ యుగమును ఒకమారే అంత 

మొందెను. అందుచేతనే తిక్కనయుగమును 1820 దాక పొడిగింపదగును 

కాకతీయచ్శక్రవర్తులు మొదటి నుండియు శైవమతన్హులే. వారు శివ 

క్రేశవభేదమును పాటింపని శివపూజాపరాయణులు. వీరశై వులు కారు. సామంతు 
లలో కూడ పెక్కుమంది ఆట్టివారే । కొందరు వైష్టవులును కలరు. సర్వ |పజా 

సమాదరము చూపవలసిన ఏ చృకవ ర్తి యైనను దురాాగహతత్పరములైన సంకు 
చిత మతముల జోలికి పోరాదు. కాకతీయులు ఈ ధర్మసూతమునే శిరసా 
వహించిరి. వారిని పీరశెవమున కలుపుకొనవలెనని పెక్కు (పయత్నములు 
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జదిగయండు ననుటకు సందేహము లేదు. కాని వారు దానివంక కన్నె తియనను 

చూడల. ఈ ఆనాడు వీర శెవమునకు (_పత్యర్థిగా అచ్చటచ్చట ఏరవై ప్షవముకూ డో 

తలయె తసా పండెండవ శతాబ్ది చివరి భాగములో (1189) జరిగిన 

పల్నాటి యుద్ధమునకు దాయభాగము పధానకారణ మై మెనను ఆ వెరమును వజ 

లింపజేసినది ఆ రాజ్యమున పుట్టిన మతవై రుధ్యమే ! పలనాటి వీరులలో ఆగే 

సరుడైన (బహ్మనాయడు వ్రీ వైష్టవుడు. అ అతడు ఆ (వావి పంచమము 

అన్ని కులములవారికి తీర్థ [ప్రసా సాదము లిచ్చి ఏకము జేసి, సహపం కి క్రి భోజనాదు 

లతో ఒక వీరవైష్టవ సంఘవ్యవస్థను ఎర్పరచెను. అతని కుమారులలో నానా 

సలమలవారు కలరు. అనగా వారందరు వీరవైష్టవులు. ఆ యుద్ధమున ఎదిరి 

పక్షమునకు నాయకత్వము వహించిన నాగమ యనెడి వీరాంగన సం[పదాయక 

వమతస్థురాలు. ఆమెదికూడ వీర శవము కాదు. అందుచేతనే ఆమె, |బహ్మా 

నాయడు (ప్రతిపాచించిన వర్ణరాపిత్యనును సహింవలేక అతనిసీద వగ 

బూనెను. డానిఫలమే ఆపర భారతయుద్ధ మనదగిన సలనాటియుద్ధము. ఆకాద ణ 

కుటుంబ కలహములవల సంభవించిన ఆ యుద్ధాగ్నిలో అనేక శకూరవంశములు 

ఆహుతి యయ్యెను. అప్పటికి ఇంకను కాకతీయసా[మాజ్యము స్థిరవడలేదు. 

తరువాత 15వ శతాబ్దిలో, 12వ శతాబ్దనాటి మత పేరిత యుద్ధములు జరుగక 

పోయినను వీరశైవమత |పచారము మా(తము సోమ నాథాదుల ద్వారా అ[పతి 

హతముగ నడచుచునే యుండెను. మత్యవచారమునకు సారస్వతము ఎంతబలిష్ట 

మైన న సాధన కాగలడో వీర శి వులద్వారా ఆనాడే బుజువయ్యెను. ఏీగ్ర శవగంథ 

ములను ఆ మతస్థులు తప్ప ఇతదలు ఏవగించుకొన్నను వాటికి _పకీకారముగ 

అన్యగంథములు. వాయుటకు పూనుకొనువారు లెరయిరి. అనగా భిన్నమత 

ముల యొక్కయు, భిన న్నదై వతములయొక్కయు ఆవధులను దాటిన తాతి క 

మయిన పరమార్థమును (గ్రహించి దానిని కాలానుగుణమైన |గంథ సవ 

ద్వారా (పజరకు బోధింప గల మహాకవియొక్క ఆవిర్భావము ఆవశ్యక మె 
యుండెను. మత వైషమ్యముల నణచివై చు శక్తీ ఒక అద్వైతమునకే కలదు. 
ఆ పరమధర్శ్మ మును సాహితకముద్యారా కాకుండ శాస్త్ర్రగంథ రచనలద్వారా 

బోధింపవచ్చును గాని, పజలకు కేవల శాస్త్రము సాహిత్యమువలె [గాహ్యము 
కాదు ; పచింపదు. ఆ ధర్మమంతయు సంస్కృత భాషలో నికీ ప్రమై యున్నది. 

ఆది (ప్రజలకు గాహ్యము కాదు. సిజమునకు సకల ధర్మసారభూత మన మహా 
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భారత మైనను తెనుగున వాయబడి ముండెనేని (ప్రజలకు వేదములు ఉపనిష 
తులు, ధర్మశాస్త్రములు, ఇతర పురాణములు చదువనిలోపము తీరెడిది. ఆ 

లోపము తీరుట మ్మాతమే కాదు. పరస్పర భిన్నములుగా అన్యోన్య విరుద్ధము 
లుగా కానవచ్చెడి మత సాంఘిక నైతిక సిద్ధాంతముల కన్నింటికి సమన్వయ 
మార్గముకూడ కానవచ్చెడిది. కావున (పజల భాషలో ఆ ధర్మమును శాస్త్రముగా 
కాక కావ్యముగా రచించిననే తప్ప వీరశైవ కావ్యములకు [పతీకారము 
జరుగదు. అట్టి కావ్యావిర్భావము జరుగు వరకు వీకశైవ సంకుచిత న్వరూప 
మును (ప్రజలకు బోధించు భారము పురాణపఠన వ్యాఖ్యానముల ద్వారా, పండి 

తులు విద్వత్సభలు చేయిుచుండుట ద్వారా తప్ప గత్యంతరము లేదు. 

భాషా పరిసితి 
థి 

పాల్కురికి సోమనాథునితో ద్విపద రచనలకు (ప్రాముఖ్యము వచ్చెను. 

అది జాతీయ సరణి యనియు, భారతమువంటి గద్య పద్యాత్మక చంపూ రచన 
దేశియము కాదనియు, అది మార్గపద్ధతి యనియు కొందరు దీని యెడ నిరసన 

భావము చూపిరి. దాని వలన దేశి రచనకు మార్గ రచనకు |ప్రతిభటత్యము 
తటస్థించెను. మజియు, వాజ్మయమును మతనిర పేక్షముగ సేవింపలెక శివ 

కవ్లలును భవికవులును . పరస్పరము గర్హించుకొన జొచ్చిరి. దేశి రచన. 

జాను తెనుగు అను పలుకుల [మోతయేకాని దాని ఆవశ్యక మెట్టిదో అది 

ఎంతవరకు సాధ్యమో ఎంతవరకు [గాహ్యమో ఊపహాంచి తన రచనల ద్వారా 

నిరూపించు అధికారము గల కవి లేడయ్యెను. జాను తెనుగు నెపమున 

సంస్కతమును పరిహసించిన వారి యెడ సంస్ఫతాభిమానులకు ఏవము 

పుసైను. మనుమసిద్ధి కొలువులో తిక్కన ఉభయికవిమ్మిత బిరుదము వహిం 

చుట దీనికి నిదర్శనము. 

ఈ విధముగా రాజకీయ మత సారస్వతాది జీవిత రంగములలో దేశము 

బహునాయకమెన తరుణములో ధర్మ్మైక్యము లేక జాతిళశ క్తి రి త్తవోవుచుండిన 

దినములలో సమస్త వైరుధ్యములను సమన్వయించి అందరకు సుగమమగు రాచ 

బాట వేయుటకు తగిన అధికార సంస్కార ములు గల మహాపురుమలు-రాజులు, 

మంతులు, కవులు, పండితులు చేసిన ఆమోఘ (పయత్నమువలననే ఆ పదుమూ 

డవ శతాబ్దిలో ఆం[ధత్వముయొక్క_ స్వరూప స్వభావములును (పతివ్పితములై 
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నవి. వారికి పరమలక్షుమెన ఆదర్శములలో ఐహికాముష్మిశక ధర్మ సామ 

రస్యము ఒకటి. ఆముష్మిక వ్యాజమున ఐహికమును నిస్తేజము, నిర్విర్యము, 
దరి దము నానద్చుకొనుటగాని ఐహిక భోగలాలసులై పరశు మిధ్యయను 

కొనుటగాని వారు నిర్మింపదలచుకొన్న జాతీయతలో ఉండరానివి. ఆ అదై ఇత 

భావమే వారు మతమునను, సారస్వతమునను కూడ ఆకశించిరి. 

అంతకు పూర్వశతాబ్దిలోనే ఉత్తర భారతదేశముమ తురుష్క లా|క 

మించిరి. ఆ వెల్లువ దక్షిణాదిపథమును కూడ ముంచివేయు జాడలు కన్పట్టు 

చుండెను. ఆ చరిత నంతను సింహావలోకనము చేసి చూసినట్టి 18 వ శతాబ్ది 

యందలి ఆంధ మహాపురుషులు స్వకీయ పరకీయ మహోపదవముల నుండి 

జాతిని రక్షింపగల ధర్మాద్వ్వైత _పటోధనునకు నానావిధముల ఉద్యమింిరి. 

ఆ మహాపురుషులలో తిక్కన సోమయాజి యొకడు. అట్టివాడు వాజ్మయ 
చర్మితలో కూడ యుగకర్త యగుటచే తెలుగున ఏ కవికిని రాని చారితక 

(పాధాన్యము ఈ మహాపురుషునకు వచ్చెను. తిక్క నయుగమున మొదట పుట్టిన 

(గంధము రంగనాథ రామాయణము. ఈ రామాయణమును రచించిన కవి 

గోన బుద్దా రెద్డం 

గోన బుదా రెడి 
> GG 

ఇతడు తన తండి విర్ణల ధరణీశుని పేర ఆ (గంథమును వెలయించి 

దానికి రంగనాథ రామాయణ మని పేరిడెను. ఈ యంశము (గంథావతారికలో 

శిలాశాసనము వలె ఉదాహరింపబడి యున్నను ఈ [గంథ క_ర్శత్వము వివాద 

(గ_సమయ్యెను. |గంథకాల క _ర్హృతాఃది నిర్ణయమునకు అక్కరకు వచ్చు సాధ 

నములలో గ్రంథ స్ట నిదర్శనము పరమసాధనము. [గంథాంతర నిదర్శనములు 

దాని అభావమున అనుమాన (పమాణములుగా వర్యాలోచింప దగినవే కాని 

స్వతః (పమాణములుగా (గ హింపదగినవి కావు. కాని వాల్మీకి రామాయణమును 

వాల్మీకియు భాస్కర రామాయణమును భాస్కరుడును వలె 
ఈ రామాయణమును రంగనాథుడు రచించుట చేతనే రంగనాథ రామాయణ 

మని పేరు వచ్చినదని కొందరి అభి పాయము. ఈ రంగనాథుడు గోన బుద్ధా 

రెడ్డికి కవియశమును గడించి పెట్టదలచి అవతారికలో ఆతని పేరు పెట్టనను 

సత్యము దాగదు కనుక, రంగనాథుని పేరనే ఈ [గంధము జగ త్పసిద్ధ మైన 
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దని వారొక యు క్తి చెప్పుదురు. రంగనాథుడు అను నొక కవి ఆం(ధకవిలోక 

మున ఉండవచ్చును. 1వ శతాబ్దినుండి అనంతామాత్యుడు మొదలుగా కొందణు 

(గంథకర్తలు రంగనాథునిపేరు పూర్వకవి నుతి పద్యములలో పేర్కొనిరి. 
కాని అతడే ఈ రామాయణకర్త యనుట ఎట్టు పొసగును * మరియు కొందరు 

లాక్షణికులు ఈ రామాయణమునుండి లక రాములు ఉదాహరించుచు “రంగనాథ 

రామాయణము నుండి”' ఆని కొందరును, “రంగనాథుని రామాయణము నుండి” 

యని మరికొందరుకు వాసీరట. కాని ఆ లాక్షణికులు [గ్రంథము పుట్టిన వీదప 

ఉర్ శతాబ్దుల తరువాతివారు. వారికిని లోకవదంతియే ఆధారముగాని వేరు 

చార్మి తకాధారములు ఉండవు. 

ఆసలు లాక్షణికులు లత్ష్యసం[గహపరాయణులే కాని చరి[తపరిశోధ 

కులు కారు. వారి కా పరిశోధనతో ఆసక్తి లేదు. ఒక [గంథములోని పద్య 

మింకొక [౧౦ధములోనిదిగా ఒక కవి పద్య మింకొక కవిదిగా ఉదాహరించుట 

లాక్షణికులకు పరిపాటి. బహుగంథ పరిశీలకు డని పేరు వడసిన అప్పకవికే 
అటి లోపము తప్పలేదు. కనుక లక్షణ(గంథములు లక్ష్యనిరూ పణ మాత 

[పయోజకములు. వాటిని చార్నితక వివాదములలో సాక్ష్యముగా గ్రైకొనుట 

అంత భావ్యము కాదు. 

చక్రపాణి రంగనాథుడు 

ఆంధ కని లోకమున ఎంత వెదకినను రంగనాథుడను కవి కానరామిచే 

పాల్కురికి సోమనాథునకు సమకాలిక డైన చక్రపాణి రంగన్న ఆను వా౭డే 

ఈ రంగనాథుడని మరి కొందరి యూహ. ఇతనిది ఒక చిత మైన కథ. రంగన 

అహోబల క్నేతమన కేగుచు దారిలోగల శ్రీశెలమును. దర్శింపక పోవుటచే 
కన్నులు పోయెనట. ఆంత అహోబలస్వామి ఆదేశము ననుసరించి శ్రీశైల 

వాసుని పార్టింపగా పోయిన కనులు వచ్చి శ్రీశెలము దర్శించెనట. దానిపై 

అతడు ఆనందపారవళ్యముతో “నయన రగడ” అను చిన్న |గంథమును 

చెప్పెనట. నయన రగడ అనెడి ఒక చిన్న [గంథము తెలుగులో నున్నమాట 

నిజము. ఆది అము[దితము; ముదణ భాగ్యము నండగల [గంథ వి సృతి గాని 

కవిత గుణముగాని కలదికాదు. 
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అది “శీ శెలమును గంటి శిఖరమును గంటి కన్నులు గల సార్గక 

తను నే గంటి” అనెడి అర్థము గల రగడమాలిక. ఆ పంకులకు శ్రీ శైలదర్శన 

ముచే జ్ఞాననే తము ఉదయించె ననియో, జన్మ సాఫల్య మై మెవదనియో అర్హముగాని 

పోయిన కన్నలు వచ్చె ననెడి అర్థము పొసగదు. ఈ కన్నుల కథను ఎవరో 

కల్పించి దానిని సషర్ధ్థించుటకు (గంథాదిని ఈ పద్యమును [వాసిరి* 

కం॥ శ్రీ పార్వలీశు చూడక 

పాపాత్ముడ నగుచు బోవ పథమున చక్షుల్ 

దీపించు దృష దొలగిన 

శ్రీపతి నడుగంగ చెప్పె శివు క ర్రనుగాన్. 

నానాదోష సంకులిత మైన ఈ పిచ్చిపద్యము అర్వాచీన కాలమున 

ఎవరో రగడకు తగిలించియుందు రనుట స్పష్టము. అయినను అనియాది గణ 

పతిదేవుని శివయోగసారమును బట్టి వాలు... రికి సోమనాథునకు చ[కపాణి రంగ 

నాథుడు సమకాలికుడు కావచ్చునని యూహింపవచ్చును. 

కం॥ ఆసమ శివభ క్రి రసమా 

నసునిన్ పాల్కురికి సోమనాథుని కవిరా 

జి సమున్నతయకు సద్యః 
(పసాది నల చ.కపాణి రంగని దలతున్.” 

(శివయోగసారము. 1-8) 

ఈ చక్రపాణి రంగన సరమ శై వుడని నయన రగడను బట్టి నిరాషేప 

ముగా చెప్పవచ్చును. ఆనాటి కైవులకు విష్టునామ నంన్మరణమైనను పాపావహ 

మైన కృత్యము. ఈ రంగనాథ రామాయణము కేవలము విష్ణపారమ్యమును 

పతిపాదించు వైష్ణవ [గంథము. దామ కథ నర్వమత సమ్మతమైనదే అయినను 

రంగనాథ రామాయణమున అది సొక్షాత్తు వైష్ణవ పతిపాదక కథయే అయినది. 

ఈ ద్విపద రామాయణ కర్త పదేపదే విష్ణు పారమ్యమును వాచ్యముగా 

చెప్పుచుండును. మరి శఎవుడైన ఆ చ[కపాణి రంగన ఈ [గంథమును (వాసే 

ననుట ఎట్లు పొనగును ? పుట్టుకచే వె వెష్షవుడై యుండి తరువాత మతము మార్చు 

కొని న్ వుడై యుండవచ్చు 'ననుకొందము గాక! ఆ పక్షమున మరల రామా 
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యణ క_ర్ర్రృత్వమున శై వైష్ణవము పుచ్చుకొనెననుట అసహజము కదా! రామా 

యణరచనానంతరమే వైష్టవము పుచ్చుకొ నెననుటయు అసంభవము. పాల్కురికి 

సోమనాథుని కాలముననే శైవము పుచ్చుకొన్నను ఆ కవి రామాయణ రచన 

కాలమునాటికి జీవించియేయున్నచో శైవుడుగానే |బతికియుండవలెను. కావున 

ఈ రంగన కథ కేవలము కల్పితము. 

ఇంతకును [గంథ నామమునకు ఉపపత్తి కుదురక ఈ వివాదము చాల 

'పెరిగినది-.[పత్యక్షముగా గోచరించు ఆధారములను పురస్కరించుకొని ఈ పేరు 

సమర్థింపవచ్చునని నేననుకొంటిని. ఎట్లనగా, ఈ |గంథమును బుద్ధవిభుడు 

రచించెను. తన తండి విర్ధలుని పేర ప్రఖ్యాతము చేసెను. విర్ణలుడు పేరోలగ 

ముండి పండిత సమక్షమున కుమారుని రామాయణరచనకు నియమింపగా 

ఆతడు తండి యానతిని శిరసావహించి రచన కుష్మకమించెను. ఇది చాటు 

మాట కాదు. కూట రచన కాదు (Fంrg౭7y). 

బాలకాండ ౩ “వినయ నయోపాయ విజయ సుస్థిరుడు 

ఘనకిర్తి విధ్ధల జ్యా పాల వరు(డు. 

రాజసర్వజ్ఞుండు రాజసింహుండు 

రాజశిరోమణి రాజపూబితుడు 

సకల జగద్ధిత చాతుర్య ధుర్యుః 

డొకనా(డు కొలువున నున్నతుం డగుచు 

బహుపురాణజ్ఞులు బహుళాస్త్ర విదులు 

బహుకావ్య నాటక |పౌఢ మాననులు 

హితులు మంతులు పురోహితులు న్నాశితులు 

సుతులు రాజులు బహు శుతులును గొల్వ 

దీపించి భూలోక దేవేం్యదు పగిది 

నేపారి యున్నచో నింపు సొంపొండ 

రసికులు భారత రామాయణాది 

(21) 
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రసగోష్ట్ చెల్టింప రసిక కేఖరు(డల 

లామకథా సుధారసరక్నః డగుచు 

నా మహాసభలోన నందజ( జూచి 

రమణమె( దెనుగున రామాయణంబూ 

[కమ మొప్ప జెప్పెడి ఘనకావ్యశ క్రీ 

గల కవు లెవ్వారు గల రుర్వు ననుచు 

దలపోయ విర్ణల ధరణిపాలునకు. 

నున్న తమూ ర్రికి నురుయకోనిధికి 

విన్నవించిరి వేడ్క. విబుధులు గడ(గి 

నీ తనూజన్ముండు నిప్తుణమానను(డు 

ధూతకల్మషుండు బంధురనీతియుతు.డు. 

సర్వజ్ఞా( డనఘుండు చతురవ ర్తనుండు 

సర్వ పురాణ విచారతత్సరు(డు 

కమనీయ బహుక శాగమ విచక్షణుండు 

సుమసీషి పోషణోత్సుక సుఖోన్నతు(డ 

కవినార్వభౌముండు కవికల్పతరువు 

కవిలోకభోజుండు కవిపురందరు.డు 

(పత్యర్థి రాజన్య బల వ|జపాణి 

(ప్రత్యర్థి నృవదావపావకోజ్జ్వలుండు 

భీకర నిజఖడ్గ బింబిత స్వర్గ 

లోకానుర క్ర (త్రిలోక దుర్గమ డు 

వరసాధు జలజాత వనజాతహితు(డు 

పురుషచింతామణి బుద్ధభూవిభుఃడు 

నీ కతిభక్తుండు నిఖిల శబ్దార్థ 
పాక జ్ఞు( డత్యంత పాండిత్యధనుండు 

మజీయు రామాయణ మర్మధర్మజ్ఞు. 

డెజుంగు నాతని బిల్వుమీ కథ. జెప్ప 

ననిన మజ్జనకు( డుదాత్త వర్తనుండు 

నను నర్ధిం బిలిపించి నను గారవించి 
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భూమి గవీందులు బుధులును మెచ్చ 

రామాయణంబు పురాణమార్షంబు 

తప్పక నాపేరం దగ నంధ భాష 

జెప్పి పభ్యాతంబు సేయింపు ముర్వి 

సని యానతిచ్చిన నమ్మృదూక్తులకు 

ననయంబు హర్షించి యట్ర కావింహం 

ఖని పూని యరిగండభై రవు పేర 

ఘను పేర మీసరగండాంకు పేర 

లలిత సద్గుణ గకతాలంకారు పేర 

నలఘు నిశ్చల దయాయత బుద్ధి వేత 

నాతత కృతిపేర నతి పుణ్యు చేర 

మా తం|డి విర్ధల మ్మా నాథు పేర 

రాజులు బుధులును రసికులు సుకవి 

రాజులు గోష్టిని రాగిల్లి పొగడం 

బదము లర్భంబులు భావము ల్లతులు 

వదశయ్య లర్భ సౌభాగ్యముల్ యతుళు 

రసముల కల్పన |ల్పాస సంగతులు 

నసమానరీతులు నన్నియు గలుగ 

నాదిక వీశకరు+ డైన వాల్మీకి 

యాదరంబున( బుణ్యు లందజు మెచ్చః 

జెప్పిన తెజంగున శ్రీరామ చరిత 
మొప్ప జెప్పెద( గథాభ్యుదయ మెట్టనిన.” 

[పతి కాండాంతమునను గద్య స్తానీయములైన ద్విపద పంకులలో బుద్ద 
4 ష్ ఆటీ ఇ 

రాజ కర్సృత్వమే ఉద్ధాటింపబడినది. (పతి కొ౭డాంతమున. 
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అని యాం|ధ భాషా దధీశ విభుడు 

వినుత కావ్యాగమ విమల మానసు(డు 

పాలితాచారు(4 డపార దీశరథి 

భూలోకనిధి గోనబుద్ధ భూవిభుండు 

దమ తండి విర్ధల ధరణీశు పేరం 

గమసీయ గుణధైెర్య కనకా [డి పేర 

నలఘు నిశ్చల దయాయతబుద్దీ పేర 

లలిత నిర్మల గుణాలంకారు పేర 

నాదం|దతారార్క మె యొప్తు మిగిలి 

భూచ కమున నతిపూజ్య మై యొప్పు 

నసమాన లలిత శబా ర్థ సంగతుల 

రసికమై చెలు వొందు రామాయణంబు 

పర(గ నలంకారభావన ల్నిండ( 

గర మరి సీ (బాల) కాండంబు జెప్పె. 

(గంథమున గోచరించు ఆధారము లింత మతమే! తండి పేర 

(పఖ్యాతము చేయుట యనగా అతని పేర రామాయణమును పిలుచుట యని 

నా ఊహ ! ఈ యర్థమున దీనికి విర్థల రామాయణ మనియో విర్ణలనాథ 

రామాయణ మనియో పేరుండ దగును. కాని ఆటులకాక రంగనాథరామా 

యణ మని యున్నది. అయినను అది విర్ణలనామసూచక మే అని యూహించి 

తిని, విర్ణలు డనునది పండరిపుగమున వెలసిన పాండురంగ విర్శృలనాథుని 

పేరు. అదియే ఈ విర్హలరాజు పూ_ర్తిపేరై యుండవచ్చును. దీనిలో ఉచ్చారణ 
సౌలభ్యము గల “రంగ” “నాథ” అను ఏకదేశములను రామాయణశబ్దము 

నకు లగించి కవి రంగనాథరామాయణము అని పేరు పెట్టి యుండ వచ్చును. 

ఇది యొక సత్షీము. 

పేర వెలయించుట యనగా కృతియిచ్చుట అను అర్ధము కూడ కలదు. 

ఈ రామాయశమున ఉత్తరకాండ రచించిన బుద్ధా రెడ్డి కొడుకులు కాచవిభుడు 

విక్టలు డనువారు (గంథమును తమతం: డి బుద్ధభూ విభుని పేర వెలయించి 

దానికి “రంగనాథ రామాయణ” మనియే పేరిడిరి. ఇచ్చట పేర వెలయించుట 
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యనగా కృతియిచ్చు'పే అని యర్థముగాని ఇంకొక అర్థము పొసగదు. పేర 
వెలయించుట ఆనగా కృతియిచ్చుట అనే ఆర్ధ మె తంజావూరు గంథములలో 

కొన్నిట కలదు. ఈ ఆర్థమున ఈ [గంథము విర్ధలునకు అంకితమైన దనియు 
దానికి ఏ కేత దేవతాపరముగనో కవిపేరు సపెట్టియండవచ్చుననియు నేనన 
కొంటిసి, 

మొదట రంగనాథ రామాయణమన్న పేరు తొల్లింటి నుండియు కలదా? 

మధ్యకాలమున వచ్చినదా? అని శంకింపగా నడుమనే వచ్చినదని కొందరందురు. 

మరి తొలినాటి పేరేమెయుండునని యడిగినప్పడు సూధానిము చెప్పలేరు. 

ఎంత పయత్నించి |వచారము చేసినను నడుమవచ్చిన పేరు తొల్లింటి దానిని 

104వ సంవత్సరములో ఆంధ విశ్వవిద్యాలయ పచురణముగా నా 

పీఠికతో ఈ రామాయణము [పకటింపబడిన తరువాత (శీ రాళ్ళపల్లి అనంతకృష్ణ 

శర్మగారు నా పీఠికను విమర్శించుచు 1948 సంవత్సరము మే నెల భారతిలో 

ఒక వ్యానము వాసిరి. అందులో నేను చేసిన యీనామ సమన్వయ సిద్ధాంతము 

శ్రీ వావిలాల వేంక టేశ్వరళాశ్త్రి గారి సిద్ధాంతమునకు అనువాదమని ఒక నింద 

మోపిరి. అనగా, ఈ యూహ నా సొంతము కాదనియు. శ్రీ వేంకటేశ్వర 

శాస్త్రిగారి యూహకు అనుకరణమనియు వారి అభి పాయము.ఇది సత్యదూరము. 

శ్రీ వేంక మేశ్వ్యరశా్రిగారి “కోనబుద్దరాజు-రంగనాథ రామాయణము” 

అను వ్యాసము 1940 సంవత్సరము ఆగస్టు నెల భారతిలో ప్రచురింపబడినది. 

నేను అంతకు ఐదేండ్డముందే 1౪85 సంవత్సరము మార్చి ‘Andhra 
University Telugu Association Bulletin” అనెడి, పత్రికలో ఈః 

యూహను వ్యాస రూపమున (పకటిఎచితిఏ. (శ్రీ ఆనం తకృష్ణ శర్మగారు నా 

వ్యాసమును చూచి యుండరు. 

నేను కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి గారి పీత్యర్థమె ఆయన మెప్పుగోరి 
ఈ నామ సమన్యయమునకు గడంగితినని నొ స్వభావ మెరుగని మరికొందరు తలచి 

రట. నేను ఇతరుల మెప్పుకొరకు చేయరాని పనులు చేయువాడను కాను. రామ 

లింగారెడ్డిగారితో నాకు పరిచయము కలుగుట 1986వ సంవత్సరములో. అంతకు 

14 సంవత్సరములకు పూర్వము (!922_28) ఈ రంగనాథరామా యణము నుండి 

ఒక భాగము యూనివర్సిటీ పరీక్షలలో ఒక దానికి పాఠ్యమయ్యెను.దానిని నేను 

విద్యార్థులకు పాఠము చెప్పునప్పుడు ఈ నామ సమన్వయము నూహించితిని. 

ఆనాట్ నా విద్యార్థులలో చాల మంది నేటికిని చల్లగా ఉన్నారు. 
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తుడిచివేయ జాలదు. కావున ఈ [గంథమునకు మొదటి నుండియు రంగనాథ 

రామాయణమనియే పేరని నా తలంపు. ఆట్టుగాక నడుమవచ్చిన పేరేయనచో 

ఆ పేరు పెట్టిన వానికి లోకవదంతియే ఆధారముగాని యథార్భజ్ఞానము కాదు. 

రంగనాథుడు రచించుట చేతనే రంగనాథ రామాయణమయ్యెనేని ఆతని 
యశము తనకాపాదించుకొన్న బుద్ధారెడ్డి తన దుష్కార్యమును యుగాంతరముల 

దనుక మూదలించుచుంగెడి ఈ పేరునకు ఎట్లు ఆంగీక రించియుండును ? మరి 

తన కీర్తి అతనికి. ధారవోసిన రంగనాథుడు ఆత్మవంచనకు మితవంచన 
కును పాల్పడి తన పేరనే [గంథమును ఎట్టు వెలయించి యుండును ? మరియు 
ఆతడు తన కీర్తిని బుద్ధారెడ్డికి ధారపోయనేల ? అప్పటికి రాజ్యమేలుచున్న 

విర్ధలునకే అర్పించి యుండదగునుగదా ? మరియు తాను వికయించిన యశము 

నకు వెలయిచ్చువాడు రాజైన విర్ణలుడే కాని బుద్ధా రెడ్డి కాదుగదా ? విర్ణలుడు 

కవి యశమును తానే ఆశింపక కుమారునకు దక్కి ంపనేల ? 

అదీగాక 

“ఆతతకృతి పేర నతిపుణ్యు పేర 

మాతంశడి విర్ణలమ్మానాథు పేర.” 

అనెడి పం కిని విర్శలుని పు!తుడ తప్ప ఇంకొకడు [వాయలేడు. వాయకూడదు. 

ఇంకొక సంగతి. ఈ బుద్ధారెడ్డి కొడుకులు కాచవిభుడు, విర్ధలుడు అను వారు 

ఈ |గంథ పరిశిష్టభాగమగు ఉతరకాండమును రచించి దానికి రంగనాథ 

రామాయణమనియే పేరిడిరని పైన చెప్పితిని. రంగనాథుని బట్టియే రంగనాథ 

రామాయణమయ్యెనని ఆ రంగనాథుడే తరువాతి తరమునకును |బతికియుండు.. 

వారికిని తన కవితా తపన్వును ధారపోసెననుట హాస్యాస్పదము కాదా! లేదా 

రంగనాథుడు రెండు తరములలోగాక ఏకకాలముననే ఏడుకాండలను రచించే 

నందురా ! అగుచో, వాటిలో ఆరుకాండలు తం|డికిని, ఒకకాండ కుమారులకును 

పంచి పెట్టనేల ? పాపము ! ఈ అన్యాయార్జితమైన కీర్తిలో విర్ధలునకు మాము 
పాలు లేకపోయెను. దానిని ఆతని కొడుకును, మనుమలును పంచుకొనిరి 

కాబోలు ! నియతోపకారములై న నిదర్శనములు భావికాలమున వెలువడు వరకు 

గ్రంథస్థమైయున్న కర్త పేరునే నేను ఆమోదింతును. 
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అవతారికలో కవి వర్ణించుకొన్న యాతని వంశవృక్షము ఈ కింది 

రీత్రిగా నున్నది. 

గోన కాటభూపతి 

| 
రుద భూపతి 

| 
బుద భూపతి 

“| 
విడలుడు 

అ 

బుద భూపతి (రామాయణ క్ ర్త) ధి - 

పీరు భూవిభులనియు, భూపతులనియు వ్యవహరించుకొనుట రాచరి 

కమునుబట్టి, పుట్టుక చె రెడ్డికులజులు. వీరు వేయించిన కాసనములలో ఈ విష 

యము స్పష్టముగా నున్నది. కాకతీయాం(ధ్రచ|కవర్తులకు వీరు సామంతులై, 
యిప్పటి రాయచూరు [పాంతముల నేలుచుండిరి. ఈ వంశములో రామాయణ 
కర్త యగు బుద్ధారెడ్డి యెప్పటివాడో సరిగా నిర్ణయించుటకు దగిన ఆధారములు 
ఈ (గంథమున గాని ఉత్తరకాండములో గాని లేవు. అయ్యెడ శాసనములే 

శరణ్యము. ఈ వంశనామ చిహ్నితములై న శాసనములు- కీ.శ. పదుమూడవ 
శతాబ్దీని . మూడు గానవచ్చుచున్నవి. వాటిలో రెండింటికి బూదపూరు శాస 

నము లని పేరు. 

ఈ బూదపూరు శాసనములలో మొదటిదానినిబట్టి కాకతీయ గణపతి 

దేవచక్రవర్తి 'సెన్యాధిపతులలో “మల్యాల గుండదండాధీశు "డను నత డొకడు 
కలడనియు, ఆతడు గోన బుడ్గ భూపాలుని పుత్రిక యగు కుప్పమాంబకు భర్త 

యనియు తెలియచున్నది. ఈ శాసనము |కీ. శ. 1259 లో పుట్టినది. రెండవ 

బూదపూరు శాసనము కీ. శ. 1276 లో ఆ కుప్పమాంబికయే వేయించినది. 

అప్పటికి ఆమెభర్హ గుండదండాధీశుడు పరలోకగతు డై నట్టును, ఆతని పుణ్య 

లోక పాప్తికై కుప్పమాంబిక శివలింగ పతిష్ట చేసి భూదానాదులు కావించి 

సట్టును దానిలో వివరింపఒడి యున్నది. దీనియందును కుప్పమతం డి గోన 

బుద్ధభూవిభుడుగానే పేర్కానబడెను, 
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ఈ కుప్పమ్మ రామాయణావతారికలోని వంశవృ కమున గానవచ్చు 
బుద్ధ భూపతు లిరువురిలో రంగనాథ రామాయణక_ర్త యైన బుద్దభూ పతికేని, 

ఆతని తాతయైన బుద్ధ భూవతికేని పుత్రిక కావచ్చును. రామాయణ కర్త కే 
కుమా _ర్టై యయ్యునేని _ ఈ [గంథరచనాకాలము పదుమూడవకశతాబ్దీ పూర్వార్థ 
మై యుండును. ఎట్టనగా (క్రీశ. 1250 నాటికి అత్తింట కాపురము చేయుచు 

శాసనములో |పస్తుతింవబడడగిన వయస్సులో నున్న కూతురు గల బుద్దారెడ్డికి 

ఆనాటికి కనీసము నలు డియైదు సంవత్సగము ల పాయమైనను ఉండవలయును. 

రామాయణరచననాటికి ఆత డింకను చిన్నవాడు. రాజ్య మేలుచున్న తండి 

ఆనతిని రామాయణ రచన కప,కమించిన ఆ కుమారుని వయస్సు ముప్పది 

లేక ముప్పదియెదు సంవత్సరములైన యుండవచ్చును. ఈ యూహ నిజ మగు 

నేని యీ కవి కీ. శ. 182'0 |పాంతమున జనించి [కి శ. 1240 |పాంత 

మలో |గంథరచన చేసి యుండును. 

అటుగాక కుప్పమాంబ రామాయణక ర్త తాత కే కుమా రె యనుకొన్నచో 

తం|డికి సమ వయన్కురాలగు మేన త్రకంటె ఈ కవి సుమారు ఇరువదియైదు 
సంవత్సరములు చిన్నవాడి యుండదగును. |క్రీ. శ. 1259 నాటికి శాసనములో 
(పిసుతింపబడిన కుప్పమ్మకు, ఇరువదియైదడు సంవత్సరములై నను వయన్సుండ 

వలయును. ఆప్పట్టిన రామాయణక ర్త డీ. శ. 1260 [పొంత మున జనించి 

క్రీ. శ. 1290-95 [1పాంతమున |గంథము రచించి యుండవలయును. 

ఈ రెండింటిలో నాకు మొదటి పక్షమే సమంజసముగా తోచుచున్నది. 

కుప్పమ్మ రామాయణ కర్తకు కొమారై అనియు, రామాయణము శ్రీ. శ. 

1210 పాంతమున రచింపబడినదనియు. ఏమన ఈ పూర్వ రామాయణము 

ఆరు కాండములు తనకంటె మున్ను రచింవబడినవి కనుకనే ఉభయ కవిమితుడు 

తికు.న్క తెను(గున రామాయణమును పూర్తి చేయు తలంపుతో ఉ త్తరకాండను 

ద్వివదగా గాకున్నను నిర్వచనో త్తర రామాయణ మను పేర వపద్యకావ్శ్మముగా 

రచించియుండును. లేనిచో రామాయణ రచనాకుతూహలముగల తిక్కన 

ఉన్నట్టుండి పూర్వకాండలను వదలి యు తరకాండనే చేపట్ట వలసిన 

యావశ్యకత లేదు. ఈ నిర్వచనోత్తర రామాయణము [క్రీం శ. 1260 [పాంత 

మున రచింపబడినదని చరిత్ర పరిశోధకులు నిర్ణయించిరి. దాని పూర్ణ రచన 
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& IB) 
న రంగనాథ రామాయణము ముందు చెప్పినట్టు |ః (కీ శ, 1240 పాంతమున 

సృబ్టినదనుటలో వ్మివతిప త్తి యేమియు నుండదని నా అభ్నిపాయము. 

అటుగాక, రెండవ పక్షమునుబట్టి యిది కీ. శ, 1290 [ప్రాంతముల 

బుట్టునేని కీ. శ. 1820 [పాంతమున పుట్టిన భాస్కర రామాయణమునకు చాల 

సన్నిహితముగా నుండును. ఆ పద్య రామాయణము ఈ ద్విపద రామాయణ 

మును అనుసరించినట్టు గు రుల నేక ములు కలవు. ఆవి అన్నియు భాన్మరాదులకు 

బుద్ధారెడ్డి యందుగల గౌరవమునకు సూచకములు. భాస్కరునివంటి (ప్రౌఢ 

కవితే అట్టి గౌరవము పొందదగివ యీ ద్విపద ఆనాటికి పాచీన (గంథముగా 

(పనిద్ధికి వచ్చి యుండవలయునుగాని, ఆతనికి ఇంచుమించు సమకాలిక మగుట 

మా!తము తటనస్థింపడు. సన్ని హితులకును సమకాలికులకును విద్యాస్పర్థలు 

మెండుగా నుండును గాని, యిట్టి గౌరవ (పతిపత్తు లుండుట ఆరుదు. అందును 

సమానేతివృ త్తములను రచించిన కవులలో ఆది మరియు శూన్యము. 

ఈ అంశము లన్ని యు పర్యాలోచించి చూడగా గోన బుద్ధారెడ్డి యో 

రామాయణమును పదమూడవ శతాబ్ది పూర్వభాగముననే రచించినట్లు నిశ్చ 

యింప వీల గుచున్న ది. 

ఈతని పుతులు రచించిన ఉత్తరకాండలో వీరి వంశమును గూర్చి 

పాసగని వాక్య మొకటి కలదు. పూర్వ రామాయణమునుబట్టి బుద్దారెడ్డి తండి 

పేరు విర్థలుడు. ఈ యు త్రర రామాయణమున అతనిపేరు గన్నారెశ్టే. దినిని 

సమర్థించుటకు ఊహతప్ప మరియొక ఆధారములేదు. సంపన్నులైన రెడ్డి 

వంశ్యులలో సాధార ణమ గా పతి పురుషునకును రెండేసి పేరు లుండునట, 

ఒక వేరు గృహమునను మరియొకటి లోకమునను వ్యవహరింపబడుచుండునట. 

విద్దలునకు గన్నారెడ్డియని రెండవపేరు ఉండి యుండవచ్చును.లేదా బుద్ధారెడ్డికి 

విర్ధలుడు-గ న్నారెడ్డి అను ఇర్వురిలో ఒకడు కన్న తండడియు, మరి యొకడు 

పెంపుడు తండియు కావచ్చును. నిరపాయమైన యీ స్వల్ప విషయమును 

మిషగా గైకొని ఉత్తరరామాయణ కర్తలు పూర్వరామాయణ కర్తకు 

కుమారులేనా యని సందేహింపరాదు. తమతం।డి బుద్ధభూవిభుని ఆదేశాను 

సారమే తాము ఉ _తరకాండను పూర్తి చెసితిమని యీ సీ సోదర కవులు ఎలుగ్ తి 

యుగ్గడించి రి కీనిని కా నుట యట్లు ? 

22) 



11/0 

“గోన కులార్జవ కువల యెశుండు 

నా నొప్పు గోన గన్న క్షితీందునకు 

ననఘాత్మ యగుచున్న నన్నమాంబికకు+ 

దనయుండు సాహిత్య త త్వకోవిదుండు 

దాన (పసిద్దుండు ధర్మ శీలుండు 

భూనుతాచారుండు బుద్ధభూవిభు6డు 

తెలు(గున నొప్పుగా ద్వివదరూవపమున 

నలి పూర్వరామాయణము మున్ను చెప్పి 
ceo cree . మము బిల్వుం బంచి 

నా ా కులదీపకుల్ నా 'గజాన్వితులు 

నా కీర్తివర్ధనుల్ నా కూర్మి సుతులు 
గాన నా పూనిక కథ యెల్ల జనులు 

మానుగా౯ గొనియాడ మధురవాక్యముల 

నెమ్మి ( జెప్పుడు మీరు నిపుణులై యనుచు 

మమ్ము( బంచిన మేము మా తం|డి[పతిన 

చిరకీర్తు లెసగంగ( జెల్లింపః గనుట 

పరమధర్శం బని భక్తితో ( గోరి 

రామావతారంబు రమణీయ మగుట 

రాము పావనచరితము దివ్యభాష 

లోకానురంజన శ్లోకబంధముల, 

జేకొని వాల్మీకి( జెప్పిన జాడ 

మా తర్మడీ బుద్ధక్షమానాశు పేర 

నాతత నృప కై రవాప్తుని పేర 

ఘనుడు మీసరగండ కాచవిభుండు 

వినుతశీలు(డు పిన విఠలభూపతియు 

నని జనుల్ మము గొనియాడంగ మేము 

వినుత నూతనపద ద్విపదరూపమున' 

[బాకటంబుగ నాం్యధభాషను జెప్ప. 

గకొన్న యు తరకథ యెట్టి దనిన.” 

(ఉ త్తరకాండావతారిక) 
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“భూ నుతుండగు గోన బుద్ధభూవిభుని 

సూను లుదారులు సుగుణభూషణులు 

ఘనుడు మీసరగండ కాచభూవిభు(డు 

వినుతపుణ్యుం డగు విఠ లభూవతియు 

రచియించి రుత్తర రామాయణంబు 

రుచిరమై నిత్యమై రూడి పెంపెసం 

నా చ|కవాళ _శెలావనియందు 

నాచం[దతారార్క్మ మై యొప్పుగాత.” 

(కాండాంతము), 

ఈ కాచ విర్ణల విభులు పూర్వ రామాయణ క ర్రయెన బుద్ధ భూవిభుని 

పు_తులనియు, ఉత్తరకాండ రచయితలనియు స్పష్టమేకదా ! 

' తెనుంగునగల రామాయణము లన్నిటిలో రంగనాథ రామాయణము 

మొదటిది. రెండవది భాస్కర రామాయణము. ఆది బహు క్రర్రృక మగుట 

చేతను, అందును మల్లికార్జున భట్టాదులు భాస్క రునివంటి పొఢ కవులు గాక 

పోవుటచేతను, ఆ రచన సర్వత సమముగా లేక కొన్ని పట్టుల బాగుగా, 

కొన్ని పట్ట: ల ఓగుగా అతుకులమారి కూర్పుగా పరిణమించినది. ఇక రంగనాథ 

రామాయణమో ఆద్యంత మొక చేతిమీదనే ధారావాహినిగా నడచిన రచన 

యగుటచేత నట్టి లోటు లేక పతి ప్రకరణ గుణాస్పదమై నెగడినది. మరియు 

వాల్మీకి రామాయణమువలె నిదియు “పాఠ్య గయేచ మధుర” మై పాటగా 

పాడుకొను వారికిని, కావ్యముగా చదువుకొను వారికిని సమాదర పాతమై పండి 

తులకేగాక పామరులకును వినియోగవడి సార్వజనీనమైన అనురంజనమును 
గడించినది. ఈ రామాయణములోని కొన్ని (పకరణములను పాటలుగా పాడు 

కొను నాదీమణు లిప్పటికిని కలరు. రామాయణ కథా (ప్రదర్శనముల వేళ తోలు 

బొమ్మల వారు గానము చేయు [గంథ మిదియే ! 

అసలు దేశి కవిత్వము |పాయికముగా గేయ కవిత్వము. ద్విపద కావ్య 

ములు గేయ భావమును సంరక్షించునవి యగుటచేతీ సామాన్య | పజాలోకమున 

వీని వ్యా_ఫి పద్య కావ్యములకు లేదు. ఈ రహస్యమును స'రెరింగియే సోమ 

నాధుడు తన మత పచారమును ద్విపద కావ్యముల ద్యారా సాగించెను. వాటి 
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వ్యా_పీని ఆరికట్టట యితరులకు దుర రృటమయ్యెను. ఈ ద్విపద రామాయణ 

వ్యాపయు నర్తే అ t పతిహత ముగా స బికిని ఆం|ధ లోకమున సాగుదున్నది. 

అందును పశ్చిమాం[ధులు సారస్వత మహోత్సవములో బుద్ధా రెడ్డికే ఆగ 

తాంబూల మిచ్చెదరు. ఆ సీమలో రంగనాథ రామాయణము చదువని అక్ష 

రాన్యుడు లేడు. ఒరులు చదువగా నైనను వినని నిరక్షరాన్యుడును లేడు. 

శుద్ధ ద దేశికవిత్వమున, “ఇతివృ తము” “భాష “ఛందస్సు” అనెడి 

మూడును "దేశీయమ లేయై యండకలెన. దానికి గీతి ఆయువుపట్టు. అట్టి లశ 

ణముగల వాజ్మయమే మన పదక విత్వము. పామర కవిత్వ మనిపించుకొన్న ఆ 

పదక విత మునకు ఏదో కొంత పౌఢవేష కమువేసి నాగర మర్యాదలు నేర్చి నభా 

(పవేశార్హ త కలిగింపవలెనని పాటువడినవారే ద్విపద కావ్యకర్తలు, వీరు ఒక 

వంక తమ దేశికవితాభిమానమును, ఇంకొకవంక విద్వత్క వికీర్తి కాంక్షను 

ఆణచుకొనలేక ఉభయతారక మైన మార్గము (తొక్కి కొంతవరకు చరితార్గులెరి. 

సహజముగా (పాచీన ద్విపద కావ్యకర్త రల చిత్తవృ త్తి దేశికవితా (వవ 

ణము. కాని ఆ దారినే పోయినచో ద్యఢస్థానకమును విద్వల్ల "క పతిష్షి మతమును 

నైన సారస్వతాలయమునకు వెలివారమగుదు మేమో యన్న భయముచే తత్స వే 
శార్హతనిచ్చు సంస్కారములను కొన్నింటిని స్వయముగా. చేసికొనిరి. అనగా 

ముందు పేరా, గ్రన్న దేశికవితా లక్షణములలో, ఏ యొకటి రెండింటినో పాటించి 

మిగిలిన వాటిలో మార్గ శాఖాను ుుయాయులేయై యిటు (వజాసామాన్యమునకును, 

ఆటు సాహిత త్య పరలకును ఇష్టులె వారి హృదయములలోను, వీరి క్లోకములలోను 
స్థానములను దక్కించుకొనిరి. వీరిది పదకవిత్వమయ్యు పామర కవిత్వము 

కాదు. పండిత కవిత్వమయ్యు దేశికవిత్వము కాకవోదు. ఇదియే ద్విపద కావ్య 

కర్తలకు గల (పత్యేకత,. 

కాలమునుబట్టి యీ వర్గములో మొదటివాడు సోమనాథుడు. సోమనను 

అతిశయించి (పథమ గౌరవము దక్కగొన్నవాడు బుద్దారెడ్డి, సోమన ద్విపద 
కావ్యములు వ్యాకర ణచ్చందో లక్షణాది దోషములచేతను మజీయు ఇతర కారణ 

ములచేతను బహుళాం[ధ జనమునకు ఎక్కువ ఆదరపాతములు కావయ్యెను, 

కక బుద్దారెడ్డి ద్విపద కావ్యము లక్షణ యు క్రమును, సర్వపూజార్హమగు రామ 

చర్మితాత్మకమును అగుటచే వారు వీరనక యొల్లరకును శిరోధార్యమయ్యెను. 



178 

అందువలన రామాయణములలో (పథమ మగుటయేకాక ద్ర పదవాజ్మ యకాఖలో 
సైతము రంగనాథ రామాయణ మృగగణ్య మే. 

మటీ ఇంకొక సంగతి : సంస్కృత పుకాణాం[ధీకరణమునకు అంకు 

రార్ప్వుణము చేసిన నన్నయభట్టు భారతానువాదములో మూలకథా విధే యముగా 

నడచెశే కాని తానై స్వతంతించి ఆ కథలో నెట్టి మార్చులును చేయలేదు. 

ఓకచో కథ తగ్గించుట, ఒకచో పెంచుట, ఒకచో వడలు యను పద్ధతి దాని 

యందును కలదుగాని, ఆది మూలభిన్నమసి చెప్పదగిన స్వతం[త కల్పన కాదు; 

ఆది రచనాసరళికి అనుహలముగా వెసికొన్న యనువాదమార్గము. భారతము 

స్వతం|తానువాదమే యైనను, ఆ కవులు మూల భిన్నకథాకల్పనలు చేయలేదు. 

బుద్ధారెడ్డి ఆట్టిఏ చేయుటకు వెనుదీయలేదు ఆం|ధపురాణేతిహాన కర్తలలో ఇంత 
స్వేచ్చగా నూతన గాథాకల్పన చేసిన కవి యింకొకడు లేడు. 

ఈ రామాయణమునకు విశిష్టత నాపాదించిన అంశమే మూల భిన్న 

గాథా కల్పనలు. ఆ గాథలు రామకథా పస్తావము కల పద్మపురాణాదులలోగాని, 

నవవిధ రామాయణములలోగాని యుండిన నుండవచ్చును. ఉండుగాక. కవి 

ఆ పురాణముల నన్నింటిని వెదకి గాలించి యేర్చి యిందు కూర్చుకొనె నసి 

చెప్పుట కష్టము. ఆఅకథ లన్నియు ఏ మార్లముననో యేనాడో ఆంధ పజల 

చెవులబడి వారినోట పదములుగా పాటలుగా క్రీ రృనలుగా నలిగి నంఘమున వేరు 

నాటుకొనిపోయి యుండును. నాటి పదకవిత్వ ఖనినుండియే ఈ కవీశ్వరుడు 
కొన్ని జాతిరత్నములను తీసి సానల దీర్చి తన రామాయణ మహామాలలో 
కూర్చియుండును. ఈ కావ్యమునకు దేశితనము నాపాదించిన యింకొక లక్షణ 

మిదియే : అట్టుకాక దీక్షకొరకు యథా వాల్మీకముగానే కవి దీనిని తెనిగెంచి 

యుండునేని, వరిచిత వస్తురహితమైన ఆ రచన దేశీయులకు నాశాభంగము కలి 

గించెడిది. కావ్యము నెడ వారు విముఖులును అయ్యుడివారు. 

“ఆదికవీశ్వరు( డైన వాల్మీకి 

యాదరంబున( బుణ్యు లందు మెచ్చ. 

జెప్పిన తెజ6గున శ్రీరామచరిత 

మొప్ప( జెప్పెద( గథాభ్యుదయ మెట్టనిన.” 
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ఆని కవి |పతిన చేసినను, తద్భిన్నముగా పతి కాండమునందును ఏడో యొక 
ఆవాల్మీకాంశమును కల్పించుచునే కథ నడపెను. వాటిలో పెక్కులు, కావ్యము 

నకు గుణసంపాదకములును తడ్విశిష్టతకు హేతుభూతములు నైనవి. వటిలో 
కొన్నింటికి లోకమే యాధార మనుటకు నిదర్శనముగా స్త్రీల పాటలను, పదము 

లను, భజనకీ_ర్తనలను పెక్కి.ంటిని చూపవచ్చును. నేటి యీ పాటలే ఆనాడు 
కవికి ఆధారము లయ్యెనని నే ననజాలనుగాని యీ పాటల ఆర్థముగల | పాచీన 

పదము లేవో తప్పక అయి యుండునని మాతము చెప్పగలను. సంస్కృత 

పురాణములను పండిత కవులు తెనిగింపక మున్నే అందలి గాథలు విడివిడిగా 

పదకవిత రూపమున తినుంగుదేశమున వ్యాపించెనని చెప్పుట సారస్వత ధర్మ 

విరుద్ధము కాదు. 

కీర్తన 

చరణము : రాతి నాతిగ జేసె నీపదరజ మటంచును భ్యాతిగా విని 

ప్రీతితో నెజనమ్మితిని నా పాతకము లెడబాపు తండీ ! 

ఆవాల్య రాయిగా పడియున్న దనెడి ఈ యర్థముగల ఇట్టే క్రీ ర్రనలు తెనుగు 

దేశమున ఎప్పటినుండి కలవో ఎవనిశెరుక ? 

కక 

అడరి గొతము( డహల్యా దేవి జూచి 

పడతి పాషాణరూపము దాల్చి యిచట 

కర ముగమగు నెండ, గాలి బెంధూళిం 

బొరలుచుండుము నీవు పొడ(గానంబడక.” 

ఈ పం కులలో బుదారెడి (గహించినది జ కీర్తవలలోని అర్లమే. 
అలి © 4౫4 అణాల ® 

ఈ రామాయణములో మూలభిన్న ములె న యిట్టి కథాంశ ములు, 

చిన్నవియు, 'పెద్దవియు పెక్కు కలవు. వాటిలో ఒకొక కొండలో గల 

చిన్న అంశములు ఈ క్రింద చెప్పబడుచున్నవి. 

(1) ఇందుడు గౌతమాశమము చెంత కోడియె కూసి ఆ బుషిని 
అకాలమున నదిస్నానమునకు వెళ్ళునట్టు చేయట, 

(బాలకాండము) 
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(2) ఆహల్య భర్తృ శాపవశమున రాయిగా పడియుండుటి. 

(బాలకాండము) 

(8) మంధర రామునిపై ఈర్ష్య వహించుటకు కారణము చిన్ననాడు 
ఆయన దాని కాలును విరగగొ పికనుట. 

(అయోధ్య కాండము) 

(4) అకంపనుని ల పోత్సాహము క్స్ద పీత్రాప పహరణార్థము బయలుదేరిన 

రావణుడు మధ్యేమార్షమున మారీచుని ఉపదేశమువలన వెనుకకు మరలిపోయిన 

వృతాంతము వదలి పెట్టుట. 

(ఆరణ్యకాండము) 

(ర) కూర్పణకా (పేరణయే రావణుని సీతాపహరణ (1పయత్నమునకు 

ముఖ్య కారణముగ నిరూపించుట, 

(అరణ్యకాండము, 

(6) సీతానురోధమున పర్ణశాలను వీడిపోవు లక్ష్మణుడు ఏడు బరులు 

గీసి వాటిని దాటి ఆవలకు పోవలదని సీతను ఆదేశించుట. 
(ఆరణ్యకాండము) 

(7 సేతు నిర్మాణ సమయమున ఒక ఉడుత తన వడితోకతో ఇసుక 

రేణువులు తెచ్చి రాల్చి యథాశ కి రామ కార్యమనకు తోడ్పడుట. 

(యుద్ధకాండము) 

(8) రావణుని తల్లి కైకసి శ్రీరాముని మహిమను కుమారునకు వివరించి 

చెప్పి సీతను రామున కర్పింపుమని బుద్ధి చెప్పుట. 

(యుద్ధకాండము) 

(9) రామలక్ష్మణులు నాగపాళబద్ధుల్త యున్నపుడు నారదు డేతెంచి 

రాముని విష్ణుత్వమును జ్ఞ ప్తికితెచ్చి ఆత్మ వాహనమైన గరుడుని స్మరింపజేయుట; 
గరుడుని ఆగమనము వలన సర్పములు విచ్చిన్నములై పోవుట. 

(యుద్ధకాండము) 

(10) వకుని ఉఊపదేశముచే రావణుడు యుద్ధవిజయార్థము పాతాళ 
హోమము చేయుట. 

(యుద్ధకాండము) 
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(11) రాముడు ఖండిం"న రావణుని తలలును, చేతులును మరల మరల 

మొలచుచుండుట. ఆ వతీకార కృత్యముగ తోచిన రామునకు విభీషణుడు 

రావణుని నాభియందు గల అమృత కలశమును ఇంకింపజేయు పే దానికి | పతీ 

కారమని ఉపదెశించుట. 
(యుద్ధకాండ ము) 

ఇట్లి కొద్దిపాటి చేర్చుబు మార్పులు మరి కొన్ని కలవు. ఇవియును 
లు 

అవియునుగాక కావ్య సౌందర్య సంపాదకములై న మూడు ముఖ్య గాథలు 

కలవు. 

1. అరణ్యకాండ మున జంబుకుమారుని కథ 

రావణుడు తన సోదరియెన శూర్పణఖ యొక్క భర్తను విద్యుణ్డీహ్వుూ 

డనెడి వానిని సంహరించి భ రమరణమునకు దురపిల్లు శూర్చుణఖను ఓదార్చి 

దండకాటవిలో స్వేచ్చగా సంచరింపుము పొమ్ము అని అనుమతి యిచ్చెను. 

ఆప్పటికి గర్భిణిగా నున్న కూర్పణఖకు జంబుకుమారు డుదయించిను, ఆ పిల్లవాడు 

బుద్ధి తెలిసిన పిమ్మట తండి మరణమునకు కారణమైన మేనమామను సంహ 

రింపగల శ కిని సంవాదించుటకై సూర్యుసిగురించి, వెదురు పొదలను తపోవన 

ముగ జేసికొని, ఘోరతపమునకు దొరకొనెకు. తల్లి ఆ కుమారునకు |పతిదినము 

వేళకు అన్నపానములు తెచ్చి యిచ్చెడిది. ఒకనాడు ఆతని తపమునకు మెచ్చిన 

సూర్యుని అనగహము వలన నిశితమైన ఒక ఖడ్గము ఆకసమునుండి వెదురు 

పొదల చెంత వడెను.అదెసమయుమిన ఫలపుష్వాదులను సేకరించుటకు ఆచటకు 

వచ్చిన లక్ష్మణుడు ఆ ఖడ్గ ను చూచి దాని పదును పరీక్షించు తలపున ఆ 

వెదురు పొదను నరుకుచుండగా జంబుకుమారుని శిరముకూడ తెగిపోయిను. 

నియత కాలమున ఆహార పానీయములు తెచ్చిన హర్పణఖ అచ్చటకు చేరి 

కుమారుని శవమును చూచి ఆది ఆ [పాంతములనుండు తాపసుల పనిగా 

శంకించి వారిని చంపబూన, వారు జరిగిన వృత్తాంతము చెప్పీ, లకణుడు 

పోయిన మార్గము చూపిరి. ఆమె [కోధారుణ నేతములతో లక్ష్మణుని చంప 

రాముని పర్ణశాల |పాంతమునకు జేరి దివ్య మోహన మూంర్తియెన శ్రీరామ 

దం|దుని జూచి సమ్మో హితురాలయ్యెను, తరువాత కథ (పనిద్ధమె 
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కరుణారస భరితమును అనతి వి సృృతముకు ఆయిన ఈ చిన్నకథ 
చి 

కరూర ఈ భో (పనశమునకు ఉపప తిని కలిగింవి సార్ధకమయ్యెన ను. పదివోన 

పాత్రమెన ఆ రాక్షస స్త్రీ చరితము ఈ కథ వలన కోచనీయ మును దయనీయ 

నం యుద్ధ కొండ మున కాలనేమి వృతాంతము 
—2 

యుద్దరంగమున మూర్చపో యిన లత్ముణుని పునర్జివితుసి చేయగల 

సంజీ వకరణీ సంవాదనార్థమను హనుమంతుడు (దోణ్మాదికి వెడలె నని చారులవల్ల 

వినిన రావణుడు ఆ 'పయత్నమునకు విఘ్నము కల్పింప దలచి ఆ పనికి మారీ 

చుని కొడుకైన కాలనేమి అను వానిని నియమించెను. ఆ మాయావి కల్పించిన 
మాయల నన్నిటిని అత్నికమించి వానిని చంపి హనుమంతుడు సంజీవకరణిని 

తెచ్చుచుండగా మరల రావణుని పంపున మాల్యవంతుడు అతనిని దారిజో ఎదు 

రని కాలనేమి వలెనే హతుడయ్యెను. హనుమంతుడు నూరోోడయమునకు 

పూర్ణమే యుద్ధరంగమును చేరి సంబీవకరణిచే లక్కుణుని |బతికించెను. 

ఆ గడియ దాటినచో ఓషధి పనిచేయదు. కావున రాక్షసులు పన్నిస మాయ 

లన్నియు హనుమంతునకు కాలయాపన చేయుటకే ! 

ఇందు మనల నాశ్చర్గమగ్నుల దేయునది రాక్షసుల (వతి కియాచతురత. 

ఆది అటుండ రావణ శ క్రిచే మూర్చుపడియున్న లక్ష్మణు డెప్పుడు పునర్జివితు 

డగునా యని తహతహపడు పాఠకులకు ఈ అవాంతర కథవలన కలిగిన 

కాలయాపన భరింపరాని ఉత్కంఠను గలిగించి దుర్భర నంశయాస్పద మైన 

పరిస్థితిని సృష్టించి ఆంతమున చేకూరిన భభమును ఇనుమడిగా ముమ్మడిగా 
ఆస్వాద యోగ్య మొనర్చు చున్నది. 

తి, యుద్ధకాండ మున సులోచనా వృతాంతము 

సులోచన ఆదిశేషుని కుమా రై. ఇం|దజిత్తుభార్య. తన పతి లక్షుణునిచే 

యుద్దమున నిహతుడగుట విని సహగమనము చేయదలచి ఆతని కశబరమును 
ళా 

తెప్పించి యిమ్మని రావణుని వేడుకొనెను. మామగారు అది తనకు సాధ్య ము 

కాదనగా ఆతని స మ్మ తిమీద తానే రణరంగమునకు పోయి వినయ మధుర 

(23) 
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వాక్యములతో రాముని స్తుతించి మెప్పించి భర్త శరీరమును తెచ్చుకొని సహ 

గమనము చేసెను. ఎందును ఆబ్బురపాటు యెరుగని రావణుడు 

“ఆ యింతి తెగువకు ఆ యింతి తెలివి 

కా యింతి సమబుద్ది కా మహామహిమ 
కా యింతి పతిభక్తి కా యింతి వేగ. 

గాయము తెచ్చిన (క్రమశ క్రియు కి 

కేమన(జాలక” మహాశ్చర్య చకితుడయ్యెను. 

సులోచన రావణుని యింటికి ఒక మాణిక్య దీపము. 

చున చెప్పిన ఆమూలక గాథ అట్లుండగా, సీర్షకరించిన కథాంశ ములలో 

నైనను ఈ రామాయణము వాల్మీకమునకు అనువాదమని చెప్పదగినది కాదు. 

కవితయము వారి భారత రచనవలెనే ఇదియు యథోచితానుసరణమె. మరి 
ఆంతకంపెను స్యతం తమని చెప్పడగినది. ఇందలి వర్ణనలు చాలవరకు స్వక 

పోల కల్పితములు, మూలమున (పసిద్ధముల్సై యున్న వర్గనములనై నను తెను 

గున తెచ్చుటకు ఇత డంతగా (పయత్ని 6పలేడు. వాల్మీక మున వర్ణనలు, సంవాద 

ములు సాధారణముగా వి సృతము లయియే యుండును. పురాణేతిహాసములు 

(వాసిన ఆర్షకవులలో వాల్మీకివంటి వర్ణనా|పియు డింకొకడులేడు. బుద్ధారెడ్డి 

వాల్మీకి వర్ణనలను చాలావరకు సంష్నేషించి తానై కొన్ని వర్ణనలను స్వయముగా 

చేసెను. కథా (పారంభమున ఇతడు వాల్మీకి ననుసరించుటకు కొంత ప్రయ 

త్నించినను పోను పోను ఆ పద్ధతిని విరమించుకొనెనేమో యని తోచును. ఇట్టి 
మూ లాతి|కమణము [గంథారంభ మనుండియు కమ క్రమముగా పెరిగి యుద్ధ 

కొండమున పరిణమించెనని చెప్పవచ్చును. మూలమున మహేందగిరిమీద జరి 

గిన హనుమంతుని సము!దలంధభున [పారంభముక ల (పథమసర్గ కథాభాగ మును 

కిష్మింధాకాండాంతమున  చేర్చుటచేతను, అచ్చటచ్చట మరికొన్ని వర్ణనలు 

తగ్గించుటచేతను, ఈ రామాయణమున సుందరకాండ (గంథ పరిమాణము 

మూలముకంటె తగ్గినది. ఆ కాండమును శీ ఘగమనముతో దాటి కవి యుద్ధ 

భూమిని విహరించుటకు తహతహ పడుచున్న వాడువలె క న్పట్టును. యుద్ధ 

కాండమునగల పెంపంతయు తదనుగుణముగానే యున్నది. పుట్టుకచేతను 
వర్తనచెతను కహరజన్యపవృ తిపరిచితుడు గనుక ఆ కాండమునందలి పీర 
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విహారఘటముల నని? ంటిని తనివితీర వర్షించెనేమో యని తోచును మణశీయు 
ట లూ 

రావణుని ఆ_ప్రవర్గము అతనికి హితము గరవీన సందర్భములను, అమూలకము 

లయిన కాలనేమి వృత్తాంతాదులను చేర్చుటచేతను ఆ కాండము మజికొంత 
"పెంపు వహించెను. 

రామాయణరచనకు మూలభూతమైన వాల్మీకి శాపవాక్యమును, దాని 

తనుగును చూడుడు : 

“మానిషాద! (పకళిష్టాం త్వ 
మగిమః శాశ్ళతీ సృమాః 

య్మతె్కెజ్బ మిథునాదేక 

మవధీః కామమోహితమ్.” 

ద్విపద॥ ఓరి నిషాదు(డ ! యోరి పాపాత్మ! 

యోరి నీ కెగ్గమి యొనరించె తొల్లి 

కామించి |కౌంచముల్ గవయుచో నొకటి 

నేమిటికై చంపి తిబ్బంగి కడగి 

ఈ పాపమున నీ వనేక దుఃఖములు 

[పాపించి తికగుము బహు వత్సరములు.” 

శాపము ఆశనిపాతము వంటిది. దానిని ఆల్పాక్షరములతోనే వ్య కము 
చేయుట ఉచితము. అట్టుకాక సెక్కుమాటలలో తిట్టినపుడు శాపముయొక్క. 
తీక్షత మందగించిపోవును. పై ద్విపదవంక్తులలో గల తిట్టువలన శాపము 

పేలవ మైనది. ఈ రహన్యమును గు_రెరింగియే కాబోలు భాస్కర రామాయణ 
మున “మా నిషాద” అను శ్లోకము తెనిగింసబడక యథాతథముగ ఉల్లేఖింప 
బడినది. ఇంతకం టెను ఎక్కువ పేలవత్వము మటికొన్నిచోట్ట గూడ తటస్థించి 

సందర్భపద్ధిని చెడగొ ట్రైను. 

ధనుర్భంగ ఘట్రమున వాల్మీకమున ఈ క్రిందివిధముగ నున్నది. 

“విశ్యామితస్స ధర్మాత్మా 

[శుత్వా జనకభాషితం 

వత్స రామ! ధనుః పశ్య 

ఇతి రాఘవ మ బవీత్ .” 



150 

(ధర్మాత్ముడైన విశ్వామ్మితుడు జనకుడు చెప్పినది విని “వత్స! 

రామ ! ఆ ధనువును చూడుము” అనెను) ఆ సందర్భమున విశ్వామి తు డుచెసిన 

పసంగ మంతమా[తమే ! రాముడు ఆ రాజర్షియొక ఆదేశానుసారముగ : 

6 

ఆరోపయిత్వా మౌర్వీం చ 

పూరయామాస తద్ధనుః 

తద్బభంజ ధసుర్మధ్యే 
నర శేష్టో మహాయశాః.” 

సందర్శ్భోచితముగా, సం్యగహముగా చెప్పబడిన యీ యుదంతము 

ఈ రామాయణమున పేలవమైన ఆతి పనంగముగ పరిణమించినది. 

బాలకాండము 

అక్కజ మగు శక్తి నా విల్లు రాము 

డెక్కు పెట్టుచునుండ నెటి(గి కొళికుండు 

హరు" చాపము రాము డతి సత్యయు క్తి 

జెరిగి నే డిదె యెక్కు పెట్టుచున్నా(డు 

అదరకు భూదేవి యోత్మలో సివు 

చెదరి చలింపకు శేషాహి నీవు 

కడక ధరింపుము కమఠేం[ద నీవు 

కడు నేమరకుడు దిక్కు రులార మ్ర 

లని యని పల్క(గ నా మేటివిల్లు 
గొనయ మెక్కించి గైకొనక రాఘవుడు 

తన బాహుసత్వంబు దర్పంబు మెరసి, 

జనకుని కనియె నా చాపంబు చూచి 

యిది బాల జులకన యిది చాల6 (బాత 

యిది చాల నిస్వార మిది చాల నలతి 

తెగగొన నిలువదు దిని నా యెదుట. 
బొగడితి వలమాటు భూపాల యనుచు 

సురలు ఖేచరులు భూనురులు గిన్నరులు 

నరులును నృపతులు నలి బర్వి చూడ 

నెడపక తన జయం బెల్పను జాటు 

వడువున విలు గుణధ్యని చెలగించి 
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సీత గుణంబులు చెవి సోకె ననంగ 

చేతి వింటిగుణంబు చెవి సోక డిగువ 

వడి రకగి_సుల పట్టు వదలె నన్నట్టు 

పిడి పట్టువదలిన బె+లి పేదెత్త్తి 
ఫెళ ఫెళ ధ్వకులును జెటబెట ధ్వనులు 
కలయ దిక్కు. ల్నదువగా బెల్లు విజిగి" 

ఈ (పగల్భవాక్యములు వినయ సుందర స్వభావుడై న రామునినోట 
రాదగినవి కావు. విశ్వామ్మితుని పల్కులును ఆ బుషి గాంభీర్యమునకును 
కళంకములే. 

వేశ్యలు బుష్యళ్ళంగుని ఎలయించి కొనిపోవు [పకరణమున గూడ 

ఈష దనొచిత్యము కలదు. 

ఆర్షకవులకును, లౌకికకవులకును గల భేదమును లౌకిక కవులు 
భావనిగహము లేక సందర్శ్భొచిత్యము చెడగొ పైడి విధమును నన్నెచోడుని చరి 
(తలో చెప్పితిని. ఆ సిద్ధాంత మే ఇయ్యెడను వర్తించును 

ఈ ధనుర్భంగానంతరంబున జరిగిన సీతావివాహఘట్రము వాల్మీక 

మున అతి సం్యగహముగా వివాహకల్ప విధానానుగుణముగ సరాడంబరముగ 

చి|తింపబడెను. బుద్ధారెడ్డి ఈ యెడగూడ ఆరక విత్వమునకు తన లౌకిక కవిత్వ 

మునకు గల భేదమునకు మటియొకమాణు లక్ష్యభూతము కాదగినట్టుగా కథాం 

శమును |పపంచించి పెండ్రిపందిరి వేయుట మొదలు అంపహకాలవరకును గల 

నాలుగురోజుల వివాహమును ఆతి వైభవో పేతముగ చిత్రించెను. ఈ వర్ణన నిజ 

ముగా సంపన్ను లయిన ఆంధకుటుంబములయందు జరిగెడి వివాహములకు 

పకివింబము. ఇది మూలమును ఆతి కమించుటయే యైనను ఆక్షేపణీయము 
కాదు. తెలుగుకవులు, విశేషించి (పబంధ కర్రలు, ఇటువంటి రమణీయదృశ్య 

ములను తసివిదీర వర్ణించియే తమ కావ్యములను శోభాలంకృతము లొనర్చిరి. 
భావనాబలముచే లోకాంతర కాలాంతర వస్తుదర్శనము చేయగల పజ్జాళాలి 

యైనను సాధారణముగా, ఏ కవియు తన కాలమునాటి తన జాతి సం్యపదాయ 

ములను, ఆచారవ్యవహారములను కథలో చొప్పింపక మానడు. అట్టి కల్పనలు 

మూలకథకు భంజకములు కానప్పుడు హృదయంగ మములును, ఆదరణీయము 

లును అగును, 
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ఈ రామాయణములో అవాల్మీక మైన ఇంకొక మఖా్యాంశము రామపాత 

చితణములో కలదు వాల్మీకమున శ్రీరాముడు విష్ణుదేవు నంశమున నవతరించె 

నని పుత్రకామేష్షి మొదలగు కొన్ని సందర్భములలో చెప్పబడినను కథా కార్య 

మునకును రామవర్తనమునకును సంబంధించినంతవజకు వాల్మీకి శ్రీరాముని 
ఉ_త్తమపురుషునిగానే చి తించెను గాని పురుషో త్రమునిగా చి తింవలేదు. రామా 
యణమునకు (పస్తావన [ప్రాయమైన నారద వాల్మీకి సంవాదమున వాల్మీకి అడి 
గిన పశ్న “ఇప్పటి లోకమున సర్వో తమ గుణమపితుడైన పురుమ డెవరో 

చెప్పుము” అని, ఆ పంక్సు లివి: 

కోన్యస్మిన్ సాంపతం లోకే 

గుణవాన్ కశ్చ వీర్యవాన్ 

ధర్మజ్ఞశ్చ కృత జ్ఞశ్చ 

సత్యవాక్యో దృఢ వతః 

చారి!తేణ చ కో యుక్తః 

సర్వభూతేషు కో పాతః 

విద్వాన్ కః క స్సమర్గశ్చ 

క శ్చెక్ట_వియ దర్శనః 

ఆత్మవాన్ కో జిత|కోధో 

ద్యుతిమాన్ కోఒనసూయకః 

కస్య బిభ్యతి దేవాశ్చ 

జాతరోషన్య సంయుగే 
ఏతదిచ్చా మ్మహం శోతుం 

పరం కౌతూహలం హి మే 

మహార్టె త్రం సమర్థోఒనసి 

జ్ఞాతు మేవం విధం నరం.” 

ఈ [పశ్నలో పేర్కొ నబడిన గుణవిశేషములకు లక్ష్యభూతుడు కాద 

గినవాడు రాముడే యని యెజిగి ఆయన చరితమును నారదుడు సం[గహముగ 
వాల్మీకికి చెప్పెను. వాల్మీకి రామాయణము నంతను ఈ గుణ పరిగణన 

సూతానుసారమే నడ పెను. వాల్మీకి శ్రీరాముని పరమేశ్యరత్యము నెలుంగక 
పోలేదు రామాయణమున అది ఆంతర్వాహినిగా నుండనే యున్నది, 
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ఇక బుద్దారెడ్డి, (పస క్తి వచ్చినప్పుడెల్ల రాముని వై కుంథఠధాముడనియే 
వాచ్యముగా పేరొ_గుచుండును. ఈ కవి నిజముగ రామభక్తుడు. తనభఖ కి 

పార, శ్యము ప్నాతకు కూడ నాపాదించి శ్రీరాముని రాజుగాగాక దేవునిగా 

వారిచే కొల్పించు చుండును. కావ్యములవలన లోకము (గహింపదగిన నీతులును, 

ధర్మములును ఏమైన నున్నచో అవి మానవునకు ఆచరణయోగ్మములై 

యుండవలయును. అందుకై. కావ్యము స్రీకరించెడి ఆలంబనవిభావము 

(ప్యాతలు) మానవలోకమునకు అకీతమూ ర్తిగా నుండరాదు. అట్టివారి చరితము 
లను దేవలోక చరితములుగా దూరముగా నుండియే నమస్కరింతుము గాని మన 
నడవడికి ఒరవడిగా [గహించుటకు |[పయత్నింపలేము. కాని ఆచరణ యోగ్య 

మైన ధర్మోపదేశమునకు ఉత్తమమానవుని చరితమువలె దేవతాచరితములు 

అంతగా |వయాజనకారులు కాజాలవు. భగవన్నామకములై న పురాణములలో 
రాణించినంతగా అవి మానవనాయకములై న కావ్యములలో రాణింవవు. ఈ కన 

ఏవంవిధ కావ్య ధర్మమును విస్మరించినను పాఠకులకు శ్రీ రామపాద భ కిని 

దోసిళ్ళతో జూరగొననిచ్చెను. 

వాల్మీకి దృష్టికిని ఇతని దృష్టికిని గల భేదమునకు ఇంకొక కారణ 

మున్నది.సామాన్య మానవులవలె యోగులును, బుషులును, ఆవతార పురుషులను 

చూచి విభ మాశ్చర్యముల పొందరు. వారు పరమాత్మకు సన్నిహితులు. మనము 

దూరస్గులము లౌకిక కవులలో ఏ మహానుభావులో ఒకరిద్దరుతప్ప సామాను 

లెల్లరు ఆ యెడమును అతి కమింపలేరు. 

ఈ రామాయణమునకు విశిష్టతను ఆపాదించిన ముఖ్యవి శేష మింకొకటి 

కలదు. బాలకాండమున అయోధ్యలో బయలుదేరిన రామకథ క్రమముగ ఆర్యా 

వరమును, దండకారణ్యమును, కిష్కిఅధారాజ్యమును, సముదమును దాటి 

యుద్ధకాండమున లంకలో (ప్రవేశించి కింవిదవశిష్టముగా అచటనే ముగియును. 
ఈ తుదిఘట్టమునగాని పాఠకులకు రావణునియొక్కయు అతని సంసారము 

యొక్కయు స్థితిగతులను గూర్చి యథార్థ జ్ఞానము కలుగుటకు అవకాశములేదు. 

ఆందుచే లంకా పట్టణము దయ్యాల కొఠారమనియు, రావణుడు దయ్యాల దైవ 

మనియు (భ్రమతో భయపడుదుము. వాల్మీకమును సూక్ష్మపరిశీలన చేసినవారికి 
గాని ఆ సంసార నిజస్వరూపము బోధపడదు. బుద్దారెడ్డి రావణసంసారమును 
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వాల్మీకికంటె ఎక్కువ స ష్టతరముగా చితించెను. ఆ సంసారములో రావణుని 

తమ్ములును, తల్లియు, భార్యయు, కోడలును, తక్కిన బంధుకోటియు రాముడు 

సాక్షాత్తు విష్టపయని ఎరిగి యండుటయేగాక ఆతని మహత్యమును హనుమదాది 

భక్తులతో సమముగా కీ ర్రించి రావణునకు హితము గరపిన సజ్జనులు. 

ఆ రావణుని స్వభావమెనను పెకి కానవచ్చునంత ఆసురముకాదు. 

అతడు ఎంత లోకఫీకరుడైన శూరుడో ఆంత మహోదారుడై న వీరుడు. 

మ్మదములైన కౌర్యాసూయలచే కన్నులు మూసికొనిపోయి యెదిరి ఘనతను 
మెచ్చని అంధుడు కాడు. (ప్రపంచము ఆరావణమో అరామమో కావలెనని గట్టి 
పగబూని యుండియు, ఆ రాముని ధనుర్విద్యా కౌశ లమును చూచినంతనే తల 

యూచి మెచ్చి, బట్టుకై వడి పొగడిన గుణ్యగహణ పారీణుడు. 

ఛి 

నల్లవో రఘురామ నయనాధిరామ । 

విల్లువిద్య గురువ వీరావతార 

కరశరలాఘవ |క మక ళానిపుణ 

స్పురదుపచార సంళోషిత కృపణ 

భుజసార దృఢమ ష్టై భువన విఖ్యాత 

విబితరిపువాత విజయ సమేత 

మానవ రాజకుమార కంరీర 

! నవ్య దివ్య శసా?స్త సంపన్న 

సార! మూరాక్షయబాణ తూణీర 

పీరా, (గగణ్య యో విశ్వశర ణ్య 

బాపురే! రామ భూపాల! లోకముల 

నీపాటి విలుకాడు నేర్చునే కలుగ 

పాటించి పురముల పిబడ్డ హరుని 

ఏటొప్పు నిందు నీ యే టొప్పు గాక” 

ఈ పొగడ్త యాదైత్యవిభు మంతులకు వెగటయ్యెను. “పగవాని నీ 
రీతి పంతంబు విడిచి” పొగడ రాదనియు “*పొగడిన భయ మందబోలు 

నటంచు"” “పగవారు తనవారు పలుచగా జూతు” రనియు మందలించిరి. వారి 

మాటలకు దశకంఠుడు నవ్వి “మేటి శూరుల పెంపు మెచ్చంగ వలదె?" యని 

నీతి చెప్పుదు అచ్చోటు వాసి పోయెను. 
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కంతమా[తమే కాదు- రాముడు సాశాద్విష్టుస్వరూపుడని యెరిగిన మహా 

జ్ఞాని యీ రావణుడు. ఆ జ్ఞానమును మనమున నిగూఢముగ నుంచుకొని శ(తు 

సాధనచే ఆ రాముని చేతిలో కడళతేరి సాయుజ్య సుఖమును పొంద గోరిన 

ముముక్షుపు, పాతము గరప వచ్చిన భార్యకు 

“శ్రీరామ శరములచే జత్తునేపి 
నాకవాసులు మెచ్చ నా కోరుచున్న 

వెకుంఠ మెదురుగా వచ్చు నిచటికి 
లలన! నీవేటికి ? లంక యేమిటికి * 

దలకొన్న ముకి సత్వథము గొకొందు” 

అని సమాధానము చెప్పెను. అతనికి సనక సనందనాదుల శాపవశమున 

రాక్షస జన్మ మెత్తిన జయుడనని స్మృతి కల్లెనేమో! రావణుని ఈ పలుకుల 

ఆర్థములొ ఈషద్భాగము నూచనామా[తమ.గా వాల్మీకమున ఇట్టున్నది. కాని 

దాని సందర్భము వేరు, 

“యన్య వ[కమ మాసాద్య 

రాక్షసా నిధనం గతాః 

తం మన్యే రాఘవం వీరమ్ 

నారాయణ మనామయమ్.” 

ఎవని విక్రమముచే ఈ రాక్షసు లందరు నిహాతులైరో వీరుడెన ఆ 
రాఘవుని, నేను అనామయు.డెన నారాయణుడే అనుకొందును. 

బుద్ధారెడ్డి, పాల్కు రికి సోమనాథునకు ఇంచుమించు సమకాలికుడు, ఈ 

చ్విపద కావ్యకర్త లిరువురిలో ఒకడు పరమశైవుడు. ఇంకొకడు పరమ 
వైష్షవుడు. బుద్ధారెడ్డి రామాయణము సోమనాథుని బనవప్పురాణమునకు సార 

స్వత లోకమున (పతిస్పర్థిగా జనించి జయము గొనెను, 

సోమనాథుని రచనలోగల పాతబడిన మాటలు, లక్షణ నిరుద్ధ [ప్రయోగ 

ములు ఈ రామాయణమున కానరావు. నిర్దుష్టమైన భాషలో ధారాళమును 

[ప్రసన్నమును అయిన శెలిలో నడచిన ఈ (గంధము ద్విపదవాజ్మయశాఖలో 

అగగణ్యముగ వన్నె కెక్కినది. 

భా ని (0 ధ్ లాకు 

24) 



కవి బప శ్ర తిక్కన సోవుయాజీ 

వంశము - జీవితము 

ఏ దేశమం దెనను కార్యదము లైన మంతులును, ఖడ్గ?పుణులై.న కూరు 
లున్కు కావ్యనిర్మాత లైనకవు లును, ధర్మో పదేష్షలెన అచార్యపురుషులును, తత్త్వ 
జ్ఞాన సంపన్నులగు ఆధ్యాత్మిక సాధకులును ఉందురు. కాని యామహత్వము 

లన్నియు ఏకపురుషుని యందే రాశీభూత మై యుండుట మ్మాతము అరుదు. 

ఉన్నచో ఆ మహామహుడు తన జఉాతియొక్క. పుణ్యవశమున అవతరించిన 

వాడని చెప్పదగును. అతడు తన నడవడిని తన జాతి అవలంబింపవలసిన 

నానావిధ ధర్మపథములకు మార్గదర్శక మొనర్చి ఆ జాతిచరితమును తీర్చి 

దిద్దును, 18వ శతాబ్దిని ఆం ధజాతిలో అట్టివాడుగా అవతరించిన మహాను 

భావుడు కొట్టరువు తిక్క నార్యుడు 

ఈ వంశమువారు పెక్కు తరములుగ దండనాథులుగ, మం|తులుగ 

ఉన్నత పద స్థులెయుండి ఆంధ్ర జాతిని సేవించి పతిష్ట గడించుకొన్న వారు: 

తిక్కన పికామహుడగు మంతి భాస్క రుడు “గుంటూరు విభుడు”, “సార 

కవితాభిరాముడు.”  ఆంధపద్య  కాదంబరిని రచించిన కేతనకవి, ఆ 

భాస్కరుని కమారులలో నొకడగు కేతన మంతియే కావచ్చునని పలువుర 
నమ్మకము. అనగా ఈ కవి భారతక ర్రయగు తిక్కనకు పెద్దతం డి. మటి 

తిక్కన తండి కొమ్మన, “దండనాథుడు”, “*సాంగవేదవేదో. ఈ దండ 

నాథుని అన్న కుమారుడె కదన థీముడని పేరుగాంచిన అడ్డ తిక్కన. ఈయన 

తండి, మసుమసిద్ధి తంగ్యడికి మంత్రిత్వము నెజపిన సిద్ధనమంత్రి. భారత 

కర్తయగు తిక్కన గంఓము పట్టుటలో ఎంత కుశలుడో ఈ కదన భీముడైన 

తిక్కన ఖడ్గము పట్టుటలో అంతకుశలుడు. కాబట్టియ సపత్ననాము లగు 

వారిరువురిలో ఒకరిని కవతిక్కన యనియు రెండవవారిని ఖడ్గతిక్కున యనియు 

లోకము పేర్దొనుట ఆచారమైనది. ఖడ్గతిక్కన కవిత్వము చెప్పగలవాడౌనో 

కాదో తెలియదు గాని కవితిక్కన మాృాతము గంటమును ఖడ్గమును పట్టగల 
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వీరుడేయని డళ కుమారచర్శితకర్త కేతన వాడిన విశేషణములను బట్టి విదిత 
. మగును, తిక్రన గారి మహోదార జీవితమును, ఆయన రమణీయ రూపమును 

దశకుమార చరి తావతారికలో శబ్ద చిక్రిత మొనర్చి ఆ మహాపురుష? వర్ణ 
చితము లేని లోటును తీర్చిన మహోపకారి కేతనకవి. కేతన తన కృతిపతిని 

“తికచమూప”ో “తి కదండాధీశా” ““దుర్గమళ్శాతవపార్శ్వ వేది” ఇత్యాది 

విశేషణములతో సంబోధించెను 

౬ కాలమున రాజులును మం|తులును వ్యూహనిర్మాణదక్షులె యుద్దరంగ 

మున సెన్యములను నడపగల చేనానులుగా వ ర్తించిరేగాని, తాము (పాసాద 

ములలో క్షేమముగా కూర్చుండి సేనలను రణదేవతకు బలి యొనంగిన ఫీరు 

వులు కారు. రాజునకు శా తమును విపునకు (బాహ్మ్యమను సహజధర్మ 

ములే. ఆ విప్రుడు మంతియే యైనచో “ఇదం |బాహ్మ్య మిదం క్యాతమ్” 
అని ఉ ద్దాటించుచు ఉభయ ధర్మములను నిర్వహించు చుండును. కొట్టరపు 

తిక్రనయు ఆయన తాత తం(డులును ఇట్టి విశిష్టతగల మంతులు. వారి యింటి 

మపాళా మణులు సైతము వీర మాతలుగా, వీర వనితలుగా వెలుగొంది మహా 

భారతము నందలి మహిళా మణులను తలవపించుచుందురు. 

నెల్లూరి తెలుగుచోడులలో రాణ కెక్రినవాడు మనుమసిద్ధి తం్యడియైన 
తిక_రాణజూ, ఇతడు అతిభయంకరుడై రాజ్య మేలెననియు, పద్య భంశము 

నొందిన రాజులకు సాయము చేసి వారిని తిరిగి సింహాసన |పతిష్షితులను చేసె 

ననియు, చరితకారులు చెప్పుచుందురు. అట్టి శూరుడు నెల్లూరిపె, దండెత్తి 

వచ్చిన పాండ్యుని రెండుమార్లు పరాజితునిచేసి మూడవమారు |ప్రతికూల దైవ 
వశమున 1255వ సంవత్సరమున రణ నిహతుడయ్యెనట. కొందరు ఆయన 

రణనిహాతుడు కాలేదనియు వ్యాధి (గస్తుడె 1249-50 మధ్య కాలముననే 
మరణిం చెననియు చెప్పుదురు. తదుపరి అనతికాలములోనే ఆతని కుమారుడు 
మనుమసెడ్ధి కాక తీయ చ,కవర్తుల నాయముతో వాండ్యుని నెల్లూరినుండి తరిమి 

వచి, మైత్కకిమైన సింహాసన మధిష్టించెను. ఇడి ఒక పక్షమున 120 లో గాని, 

రండవ వతమున 1558లో గాని జరిగి యుండవచ్చును. 

మనుమసిద్ధి సింహాసనారోహణమను తిక్కన మంతిపదవీ స్వీకార 

మును ఏకకాలికమలే యని పలవురి ఆధి పాయము. వెనువెంటనే, మనుమసిద్ధి 
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దాయాదుడు విజయాదిత్యుడు కొంతమంది రాజవి[దోహులను కూడగట్టుకొని 

అతినిని తరిమివేసి సింహాసన మ్మాకమించెను మనుమసిద్ధి చేయునదిలేక 

కందుకూరు [పాంతమున డక పల్లెలో సకుటుంబముగా తల దాచుకొన వలసి 

వచ్చెను. అట్టియడ రాజభ క్రి పరాయణుడైన తిక్కనమంతి గణపతిదేవుని 

వద్దకు రాయబారిగావెళ్ళి, ఆ చక్రవర్తిని బహువిధముల మెప్పించి, ఆయనచే 

పూజలంది, కాక తీయపైన్యమును తోడ్కొ.నివచ్చి, శ తువును జయించి రాజును 

పునః (పతిస్టితుని జేసెను. గణపతి దేవుడు 1262వ సంవత్సరమున మర 

ణించెను కనుక తత్పూడమే మనుమసిద్ధికి సాయమొనర్చి యుండును. 

మనుమసిద్ధికి మంతి కాక పూర్వమే తిక్కన తన పెదతం|డియెన 

సిద్ధ్గన మంతి నియమించిన యేదో ఒక ఉన్నతోద్యోగము చేయుచు, తిక్క 

రాజు పరిపాలనా కాలమున కూడ వన్నెయు, వాసియు సంపాదించి యుండును. 

ఆ యోగ్యతనుబట్టియే తిక్క రాజునకు మంతియైన తన పెవతం్యడివలె తానును 

మనుమసిద్ధికి మంత్రియె రాజ్య భారమును వహించెను. ఆనాటికి తిక్కనకు 

ఇంచుమించు నలుబది, నలుబదియైదు సంవత్సరముల [పాయ ముండును. ఏనా 

నను అనుభవశాళలియు పరిణత బుద్ధియు అయినవాడే మంతి పదవికి అభ్లడు. 

దేశము అల్హక ల్లో 'లముగానున్న ఆ కాలమున ఆట్టివాడే మంతి యగుట మజీయు 

ఆవశ్యకము. ఈ ఊహ నిజమైనచో తిక్కన 1205-1210 మధ్య కాలమున 

జన్మించి యుండును. 

ఆయన 1288 వ సంవత్సరమున దేహయా[త దాలించినట్లు ఒక కాసన 

మునుబట్టి చార్మితకులు నిర్ణయించిరి. ఆగుచో ఇంచుమించు 18 వ శతాబ్ది 

(పథమ దశనుండి తుది దశ వరకు ఆయన జీవితము విస్తరించి యుండెనని 

ఆనుకొనవచ్చును. మరియు ఆయన నప హ[సమాసజీవి యనియు పూర్ణ పురుషా 

యుష భాగ్య మనుభవించిన వాడనియు పరంపరాగత మైన జన|శుతి గలదు. 

తీక్కన అవసాన కాలము వరకు మం తిత్మ భారమును మోయుమండి 

ననుకొనుట సమంజసము కాచు. అంతకు పది, పర్మదెండేండ్రకు ముందే లోక 

వ్యవహార వాసనాస్పర్శ తగలని దీక్షతో భారత రచనావ్యగు డె దానిని పూర్తి 

చేసి యుండును. తిక్కన మరణానంతరము 1£80లో మనుమసిద్ధి దుష్టుల 

దుర్చోధలవల్ల సర్వ స్వాతంత్యము సంపాదింవ వలెననెడి అడియాసతో రుదమ 
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దేనిపై తిరుగుబాటు చేయగా రుదమదేవి మనుమడగు |పతాపరుదుడు నెల్లూ 

రుపై ఎత్తివచ్చి మనుమసిద్ధిని ఆంత మొండించి ఆతని కొడుకైన నల్లనిద్ధిని 

సామంశరాజుగా నెల్లూరి సింహాసనమున కూర్చుండ బెపైనట. ఇదే నిజమైనచో 

కృతఘ్నతా ఫలముగా మనుమసిద్ధికి సిద్ధించిన ఆ విపత్తు తిక్కన కనులార 

చూడవలసిన దుఃస్థితి పట్టలేదని సంతసింప దగును. ఇరువది ముప్పది సంవ 

త్సరములు నిర్విఘ్నముగా సర్వతో భ్యదముగా మనుమసిద్ధిచే రాజ్య మేలించి, 

తాను రాజోచిత వెభవోపేతముగా మం;తిత్వము నెరపి కృతార్థజీవనుడైన 

తిక్కనగారి బహువిధ పురుషార్హములలో ఈ చరి తకు కావంసినది మహాకావ్య 
రచనా పురుషకారమె యైనను ఆనుషంగికముగా తక్కిన మహాకార్యములను 

కూడ వివరించుట కారణ బద్ధ మే యగునుగాని ఆ,పస్తుతము గాదు. 

తిక్కన మన వాజ్మయమున నెంత (పసిద్ధుడో చరి|తయందును 

ఆంత సుప్రసిద్ధుడు. ఆయన సకల సాహిత్యవిజ్ఞాన మునకును గురుపీఠ మై విల 

సిల్ల్షగా. ఆయనగృహము ఒక మహాగురుకులముగ రూపొందెను. తమ కృతులు 

వినిపించి ఆయనమెప్పు వడయుటకు వచ్చు కవులు, మంతాలో చనమునకై 
వచ్చు సచివవతంసులు, ధర్మత త్త మీమాంసలు చేయ నేతెంచు పండిత పకాం 

డులు మొదలగు [ప్రముఖులతో ఆయన (_పాంగణ మెల్పప్పుడు నిండియుండెడి 

దట. వై దుష్యమువల్లనే కాక మం తిత్య|పాభ వము వలనను (పజల కాయన 

మాటలయందు ఆధిక గౌరవ ముండెడిది. కావుననే ఆయన నిత్యము తన యింట 

విద్యజ్ఞనములతో చేసెడి చర్చలు, వీటివలన తేలెడు సౌరాంశములు దేశమున 

నలు దెసల.శాసనములవలె వ్యాపించెడివి కాబోలు. ఇట్దాయన ఆచార్య కీథమున 

నధిష్టించి తానే ఒక సర్వవిద్యాసంస్థగా (an Institution in himself) సకల 

రంగములందును _శేయోమార్గముల నుపదేశింప జొచ్చెనుః 

ధర్మ(పబోధమునకు సాహిత్యమే చక్కని సాధనము. సరస సాహి 

త్యముద్వ్యారి ధర్మత_త్త్వ విశేషములను (పజల కందించుట అతి పురాతనమైన 

లోకాచారము. అట్టి భవ్యసాహిత్యసృమ్షి రాజులు, మం తులు మొదలగు ఉత్తమ 

పదసులు దూరదృష్టితో (పోత్సహించిననే కాని వర్టిలదు. అందువలన తిక్కన 
@ ట ధా 

తన యొద్దకు చేరుచుండిన కవులకు, పండితులకు ఉ త్తమ సాహిత్య రీతులను 

వివరించి, వారు సరసములు, (శ్రేయోదాయకములు నగు కావ్యములను రచించు 

టకు దోహద మొనరించుటయేకాక ఆ [గంథములు సంఘమున పెద్దల ఆదరాఖి 
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మానములు చూరగొమనట్టుగను, _పజలయందు (పచారము నొందునట్లుగను 

గోష్టులు, సభలు, సమావేశములు మొదలగువాటి మూలమున (ప్రయత్నించి 

యుండును. ఈ సార స్వతకృషిలో ఒక భాగమే ఆయన కవులవలన కృతి 

స్వీకారము పొంది వారిని సన్మానించుట. ఆయన కృతిపతిత్యమునకు నోచు 

కొన్న (గంథములలో భాగ్ణవశమున దశళకుమారచరితము మ్మాతము మిగిలి 
నది. ఆ యదృష్టము కేతనదే కాదు, మనది కూడ. ఆ (గంథము సజీవమై 
యుండబట్లియే మహా పురుష= క్షణలక్షి తమెన తిక్కన మహోదారమూరిని _పత్య 

క్షముగా గాకున్నను మనోనయనములతో నైనను చూడగలుగుచున్నాము. 

దశకుమారచరితము నంకితముగా గొనునాటికి ఆయన లోకసం[గహ 

పరాయణుడై యన్నివిధముల కృషి చేయుచుండెనో, లోకు లాయన మహనీయ 

తను గుర్తించి యెట్లు పూజించుచుండిరో, దశకుమార చరితము నందలి వాక్య 

ముల వలన (గహింపవచ్చును. అప్పటికే ఆయనకు ఉభయ కవిమి[తు” డన్న 

బిరదము రూఢ మయ్యెను. 

కం॥ “అభినుతుడు మనుమ భూవిభు 

సభ దెనుగున సంస్కృతమున చతురుండై తా 

నుభయ కవిమితు నామము 
తీభువనముల నెగడ మంతి తిక్క (డు దాల్చెన్ .” 

సంస్కృత పండితులును, కవులును దేశభాషాక వులను సరకు సేయ 

కుండుట పరిపాటి. ఎవరో కొందరు ఉదారచిత్తులైన పండిత కవులు తప్ప 

సాధారణముగ కేవల శాస్త్రపారంగతులైెన పండితులు తెలుగుకవులను చిన్న 
చూపే చూతురు తెలుగుకవు లా తిరస్కారమును సహింపక |పతీకారాధికేస 
ణలు చేయటయు సహజమే : సంస్కృత పాండిత్యము కలిగి ఉభయభాషల 

యందును కవిత్వము చెప్ప నేర్చి దేశభాషా సాహిత్యావళ్యకతను గుర్తించిన 
మహనీయుడు ఆ రెండువర్గములవారిని సమదృష్టితో చూచుచు సమముగ 

నాదరించుచు పొరుపులు లేని పొత్తును సంఘటింపగలడు. అట్టివాడు ఉన్నత 
పదస్థు డై మాట చెల్టుబడి గలవా డై నప్పుడే అది సొధ్యమగును. అబి | పాభవ 

మును, పదవియు గలవాడు ఆనాడు తిక్కన ఒక్కడే ! ఆయన పాపును 

కోరి చెంత చేరిన కవులలో సంస్కృత కవులును, తెలుగు కవులును కలిసియే 

యుండిరి అప్పటి తెలుగు కవులు సైతము సంస్కృత మెఅుగని అపండితులు 
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కారు. ఆయినను సంస్కృత కవులు వారిని మెచ్చక పోవుటకు కారణము 

తెజుగు కవిత్వమునెడ వారికిగల చిన్న చూపేగాని తెలుగు కివుల సంస్కృత 

రాహిత్యము కాదు. 

fr 

11వ శతాబ్దీ మధ్యభాగమున ఆంధభారతావిర్భావము జరిగినను 

తత్పూర్వుము నుండియు సంస్క్భతాభిమానులకు తెలుగునెడ గల నిరసన భావము 

తిక్కన నాటికి కూడ శిమింపలేదు కాబోలు ! కావుననే ఆయన ఉభయభాషా 
కాప్య రచనలచే. ఉభయ కవుల పోషణచే ఆ రెండు వర్గముల వారికి పొత్తు 

కుదుర్చవలసిన భారము వహాంచేను. తిక్కనార్యుడు సంన్క్భత (గంథములను 

రచించి యిండు ననుటకు సందేహము లేదు. ఒక దృష్టాంతము చూడుడు. 
కాకతీయుల ఆడపడుచును, బుక్కరాయని కోడలును,కంపరాయని అర్ధాంగి యు 
నైన గంగాదేవి తనభర్త తురుష్క నంహార మొనర్చి సాధించిన ఘన విజ 

యములను “మధురా విజయము” అను పేర సరసమైన ఒక చార్మితక కావ్య 

ముగా సంస్కృతమున రచించెను. ఆ [గంథావతారికలో పూర్వు సంస్కృత 

కవుల స్తుతించు సందర్భమున ఆమె తిక్కనార్యుని కూడ స్తుతించిను. ఆ 

శోకమిది : 

“తిక్కయజ్వ కవే న్ఫూ కిః 

కౌముదీవ కలానిధేః 

న తృ మః కవిభి స్పెరం 

చకోరై రివ సేవతే 1” 

కవులు కళానిధియైన తిక్కన సోమయాజికవి యొక్క భాషణమును దప్పి 

గొన్న చకోరములు కళానిధియొక్క. కౌముదిని వలె నిరాతంకముగ ఆస్వా 

దింతురు, ౯ 

ఈ [పశంసకు విషయభూత మైనది తిక్కనార్యుని సంస్కృత కావ్య 

రచన ఆనుపకు నందేహపడ నక్కారలెదు. ఆట్టుగాక గంగాదేవి ఆయన భారత 

మునే అట్టు కొనియాడెనని తలంప వచ్చునుగాని సంస్కృత కవయిఃతి 
సంస్కృత కావ్యమన సంస్కృత పూర్య కవి స్తుతిచేయు సందర్భమున 

సంస్కృత కవియెన తిక్కననే స్తుతియించి యుండెననుకొనుట లెస్స. 

(పత్యేక _గంథ రచనలు చేయక పూర్వము నుండియు ఆయన చాటువు 

లైన వద్యములను, లోకములను రచించుచు [పాచీన కావ్య ప్రౌఢిని వివరించుచు 
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సమకాలీన రచనయందలి గుణదోషములను విమర్శించుచు సత్కావ్య రచనా 
గోస్టులను నిర్వహించుచు కవికుల గురువుగా విలసిల్లి యుండును అట్టి ఉప 

దేశాచరణములవల్లనే నాడేకాక నేడును కా వ్యానుశా సనక ర్త రగా పూజ్యుడయ్యెను. 

శాసనములో ఒక" భాగమే నిర్వచనోత్తర రామాయణానతారికలో సూచింపబడిన 

ఉత్తమ కావ్య లక్షణములు, 

వాటిలో కొన్ని సోమనాథామలను విమర్శించెడి అధిక్షేపణ వాక్య ములును, 
కొన్ని సార్వకాలికములై న కవితా శిల్ప మర్యాదలును కలవు. సోమనాథుడు 

మాటిమాటికి తెలుగు వాక్యములలో సంస్కృత వాక్యములను- కుతి స్మృత్యా 

గమాదులందలివి. చొప్పించుచు శాంత[ప్రాసమును కూర్చుచు 1వి శేషణ 

విశష్యములకు లింగవచనములం దుండదగిన భేదము నొప్పరికించుచు వకీలు 
ప్రాసలు పులిమి పుచ్చుచు తన నిరంకుశ త్వమును [పకటించెను. ఈ దోషముల 
నన్నింటిని తిక్కన నిరసించెను. ఒక భాషలో ఇంకొక భాషా వాక్యములు 

చొనువుట రచనా డోషములలో నొకటిగ ఆధునిక పాళ్చాత్య విమర్శకులును 

వక్తా. ణించిరి. దీనినే తిక్కన ఆనాడు జాతకము కాదు అని సోమనాథుని 

రచనలో తప్పు పెన. 

1. ఇది సంస్కృత భాషా మర్యావ. నన్నయ తిక్కనాదులు దీనిని 
పాటించిరి. * “కథ జగ త్పసిగ్ధ గావున” అని తిక్కన | (ప్రయోగము. ఈ వాక్య 

ముటో కథ ఆను తత్సమపదమొనకు స సంస; గాత మున 'కథాిఅనెడి ఆకారాంత త్రీ 

లింగ శబ్దము మూలము, దానికి విశషణమైన 'పసిర్భ శబ్దము ఆకారాంత త్రీ 

లింగ మే “కావలయును. కావుననే కథ జగ; (త్పసిద్ధ అని వాన సెను ఈ సంప 

దాయము మన భాషలో పదియారవ శతాబ్దివరకు నడచెను. అప్పటినుండి మారి 
పోయెను. ఇప్పుడు మనము కథ జగ్నత్పసిద్ధ ము ఆని !వాయుదుము, 

వ, “జాత్యముగామి నొప్పయిన సంస్కృత మెయ్యెడ జొన్న” ఈ 

వాక్టములో ఒప్పయిన అను పదము సంస్కృతము అను పదమునకు విశేష 
ణము కాదు. అది అప్యర్థక మైన అవ్యయము. “ఒప్పయినప్పటికి" అని దాని 

అర్ధము. తప్పుగాక పోయినను సొగసుగా నుండినను జాత్యము కాకపోవుటచేత 

తెనుగు వాక్యమున సంస్కృతము చొప్పించరాదని తాత్పర్యము. ఈ సిద్ధాంతము 

సంస్కృత వాక్యమును అనుకరించుటకు (వాక్యాన్తమున “అను” ధాతు [వయో 

గము చేయుటకు) సంబంధించినది కాదు. మణి యేకవాక్యములో కొన్ని పద 
ములు సంన్కృతముగా కొన్నిపదములు తెలుగుగా [వాయుటకు సంబంధించినది. 

పండితారాధ్యుని ప్రకరణమున దీని కొక యుదాహరణము నిచ్చితి, చూడుడు. 
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పాతబడ్డ మాటలు వాడుట, రసభంగము చేయుట, లక్షణవిదస్ధముగ 

(వాయుట మొదలగునవి సార్వకాలిక దోషములుగానే పేర్కొ నెను, 

పాళ్చాత్య విమర్శకులు కావ్యరచన (పాతబడ్డ మాటలు |పయోగిం 

చుట అనాగరక లక్షణములలో ఒకటి యని నిర్చేశించిరి. (One of the 

barbarisms of poetic art is the use of the Obselete). అర్థము 

నకు తగిన శబ్దమును వాడుట, పలుకు లొండొంటితో పొందియుండుట్క, అలతి 

యలతి పదములతో కాహళ సంధించిన విధమున వాక్యమును సంధించి ధ్వని 

పుట్టంచుట మొదలగునవి ఉ_తమజాతి క విత్యమునకు “పణములుగా ఆయన 

పేర్కొ నెను. 

పెని పేర్కా న్న లక్షణము లన్నియు ఉత్తమ కావ్యరచన చేయదలచిన 

వారి కెలరకు సర్వసాధారణో పదేశ ములు, 

తిక్కనార్యుని మహనీయత కవిత్య పాండిత్యములకు మ్మాతమే పరి 

మితముగాదు. ఆయన వైభవము, దాతృత్వము, వ్యవహార ధౌరంధర్యము, 

కర్మ పరత్వము, జౌదార్యము, కవి పండిత పోషణము మొదలగు మహారాజో 

చితములైన మవోలక్షణములను వర్దించుచు కేతన వాసిన ఈ కింది పద్య 

ములు చూడుడు ; 

న్సీ॥ “ సుకవీం్యద బృంద రక్షకు డెవుండనిన వీం 

డను నాలుకకు దొడవైన వా+డు 

చిత్త నిత్యస్థిత శివుల డెవ్వడనిన వి 
డను శబ్దమున కద్ధ మైనవాండు 

దశదిళా విిశ్రాతయకుః డెవ్వండనిన వీ 

డని చెప్పుటకు( బా తమైనవా(డు, 

సకల విద్యా కళాచణు6 డెవ్వండనిన వీ 

డని చూపుటకు గుజియైనవాండు 

తే గీ॥ మనుమసిద్ధి మహీళ సమస్త రాజ్య 

భార ధారేయు. డభిరూప భావభ వుండు 

కొట్టరువు కొమ్మనామాత్యు కూర్మి సుతుడు 

దీన జనతా నిధానంబు తిక్కళశదిం” 

(25) 
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శీ! సరన క ఏం|దుల స|త్సబంధము లోప్ప' 

గొనునను టధిక క్రీ ర్రనకు( దెరువు 

లలిత నానాకావ్యములు చెప్పు నుభయ భా 

షలయందు ననుట (సశంన [తోవ 

యర్థిమై( బెకూ్మ ళ్ళ నగ హారంబులు 

గా నిచ్చు ననుట పొగ డ్డ పొలము 

మహిత దక్షిణలైన బహువిధ యాగంబు 

లోనరించు ననుట వర్గనముదారి 

తే; గీ! పరున కొక్కని కిన్నియు( (జకటవృ త్తి 

నిజములై పెంపు సొంపాగి నెగడునై 

కొమ్మ నామాత్యు తిక్కని కొలది సచివ 

లింక నొక్కారు. డెన్నంగ నెందు గలడు !" 

ఆయన దశకుమారచరి[తముగాక యింక న నే [గంథముల నంకితము 

గొనెనో యిప్పుడు తెలియవచ్చుట లేదు. ఆట్లే ఉత్తరరామాయణ, మహాభారత 
ములు తప్ప తత్క్భతములైన యితర (గంథములును కన్పించుటలేదు. ఆ 
కాలమున నవీ యన్నియును ఆయన కీ ర్తిమకుటమున మాణిక్యములై విరాజిల్లి 

యుండును. ఆయన బహువిధయాగములను మహీతదక్షిణలతో గావించెనని 

కేతన చెప్పెను గదా! ఆ యాగములలో సోమయాగముకూడ సనూచితమై 

యుండుననుకొనరాదు. ఆయన అప్పటికి సోమయాజియై యున్నచో ఆ విషయ 

మును కేతన వర్ణింపకుండ వదలుట యెట్లు? సోమయాగమునకు పూర్వము 
చేయదగిన కౌత స్మార్త క్రతువులు చాల కలవు. కావున తిక్క నార్యుడం 
కృతి స్వీకారము నాటికి సోమయాజి కాకపోయినను హవిర్యాజియె యుండును. 
మరియు, కృతి పతిత్వమునకు పిమ్మట ఆనతి కాలమునకే నిర్వచనోత్తర 
రామాయణ రచన సాగించి యుండును. 

దశకుమార చరితయందు, ఆ (గంథము (పస్తావింప బడకపివుట, మె 
ఊహకు ఆధారము. పోయినవి పోగా ఆ రామాయణమే తిక్కనార్యుని [పథమ 
కృతిగా నిల్బెను గాన దానినే స్వీకరించి సద్దుణ విశేషములను పరిశీలింతును. 
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నిర్వచనో తర రామాయణము 

రామాయణ రచనా కతూహలమగల తిక) బాన వధాన. కథాత్మకమైన 

పూర్వభాగమును వదలిపెట్టి ఉ_త్తరకాండను చేపట్టనేల ? తిక్కనార్యుడు భావి 
లోకమునకు కలిగెడి ఈ శంకను నిష్ఫత్తి చేయగల వాక్యమొక్కటియు ఆ 
1గంథావతారిక తో పలుకలేదు. 

కం! “ఎతరినైనను ధీరో 
దాత్త నృపో తముడు రామధరణీపతి స 

దూ త్తము సంభావ్య మగుట 

నుత్తర రామాయణో క్రియ క్తుండ నైైతిన్.” 

ఆని మనస్సులోని మర్మమును చెప్పకయే ఒక (తోపుమాట విసరెను ఈ 

వాక్యము చారి.తకులకు తృ వి గొలుపదు. కావుననే కొందరు తిక్కన తాత 

గారైన మంతి భాస,రుడు పూర్ణరామాయణమును రచించెననియు, అదియే 

భాస్కర రామాయణ మను పేర బరగుచున్నదనియు, దానిని పూర్రచేయు 

తలంపు తోడనే ఉత్రరకాండను చేపష్టెననియు సమాధాన పడుదురు. ఆప్టే 

యగుచో 

తే! గి॥ “సార కవితాఖిరాము గుంటూరి విభుని 

మంతి భాస్కరు మత్పితామహుని దలచి 

యైన మన్ననమెయి లోక మాదరించు 

వేర నాకృతి గుణములు వేయునేల.” 

అని తాతగాడి (_పసంగము తెచ్చి పశంసించిన తాను ఆ సారకవితాభిరాముని 

రామాయణ క_ర్హ్భృత్యము మరుగు పరచనేల ?' ఆది ఆయన క ర్భత్యమును 
[పకటించవలసిన సమయమె కాని మరుగు పరచవలసిన సమయము కాదు. 

మరుగు పరచుట తగదనెడి ధర్మము తిక్కన యెరుగని వాడుకాదు. కనుక 

భాస్కర రామాయణము మంతి భాస్కరునిది కాదని నా తలంపు. కాగా ఆయన 

ఉ_త్తరకాండనే రచించుటకుగల కారణము, తత్పూర్వము గోన బుద్దారెడ్డి రంగ 

నాథ రామాయణము ఆరు కాండములను రచించి యండుటచే అసంపూర్ణ్వముగ 

నున్న ఆ మహో కావ్యమును ద్ముపదలలో కాకపోయినను పద్య మయముగా 

నైనను రచించి సమగ రామాయణమును ఆంధ భారతికి అర్చించు సంకల్పమే 
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అని నా ఉద్దేశము. మజీ నిర్వచనో త్రరరామాయణము రంగనాథ రామా 

యణమునకు పూరకము కాదు. ఇది ద్విపదలోనే [వాయబడినచో నా రెంటిని 

ముడివేయ వచ్చునుగాని కానినాడు ఇది స్వతం|త రచనయె ; రంగనాథ 

రామాయణమునకు ఇది పూరకము కాదు కనుకనే ఆ శతాబ్ది చివరిభాగమున 

బుద్ధారెడ్డి కొడుకులు కాచవిభుడు, విర్ధలుడు అనెడు నోదరకవులు తమ 

తండి యానతిని ఉ త్రరకొండమును ద్విపదలోనే రచించి ద్విపద రామాయణము 

పూ రిచేసిరి. వారి రచన రంగనాథరామాయణమునకు యథార్థ మైన పూరణము. 

' నిర్వచనోత్తర రామాయణము స్వతం|తము, 

తెలుగులో పూర్యరామాయణము ద్విపదలో నుండగా నుత్తరకాండ 

రచించి రామాయణమునకు సమ్మగత సంపాదింప నెంచిన ఈ కవి ఉతర భాగ 

మును కూడ ద్విపదగా రచింపక పద్య(వపబంధముగా నేల రచింపవలెను ? 

మీదు మిక్కిలి దానిని నిర్వచనమేల చేయవలయుననెడి సందేహములు ఎవరి 

కైనను పొడముట సహజము. దానికి నాకు తోచిన సమాధానమిది .- నన్నయ 

ఉపక్రమించిన చంపూపద్ధతి దేశిరచన కాదనియు, చంపూపద్ధతిలో నెడనెడ 
వచ్చెడి గద్యలు పద్యపఠనర క్రికి ఉపహతి కల్పించుననియ్కు పద్యమునకు 

పద్యమునకు వాక్యసాంగత్యము చేయవలసి వచ్చినచోట కలిగెడు న్రశమును 
చంపూక ర్త రెండింటి మధ్య వచనవాక్యమును చొప్పించి తన అసమర్థతను 

కప్పి పుచ్చుకొన వచ్చుననియు సోమనాథ |పముఖ ద్విపద కవివర్గము యొక్క 

ఆకేపణలై యుండును. బుద్ధారెడ్డి సోమనాథునితో (పతిభటత్వము వహించి 

తానును డ్విపద రచనయే చేసి బసవపురాణమున కానవచ్చెడి లోపములు తన 

రామాయణమున దొరలకుండ నిర్వపించి సోమనాథునికంటె తానే [పామాణిక 
మైన ద్విపద రచన చెయగలవాడనెడి (పశ స్తిని సంపాదించెను. నిజమే. ఎవరు 

(వాసిననేమి ? తిక్కనకు ద్విపదకావ్యము నచ్చదు. నిజముగా నది పాడుట 

కనువై నదేగాని పఠనమున కంతగా పనికిరాదు. చదువుకొనెడి వారికి అది 

కలిగించెడి వినుగుదలయు, వెసటయు [గంథము నెడ విముఖత్వము కల్గించును. 

పద్యకావ్యములోగల ఛందో వైవిధ్యము పఠనమునకు ర క్తిని కల్గించును. ఈ 

విషయమంతయు సోమనాథుని _ప్రకరణమున చెప్పితిని. ఒక పద్యమును 

ఇంకొక పద్యముతో సంఘటించునెడ కలిగెడి శ్చేశమును చంపూ కవి, వచనము 
వలన దాట గలడనెడి రెండవ ఆకేపణకు సమాధా-ముగా కాబోలు తిక్క 
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నార్యు.డు “వాక్యసాంగత్యను సేయుచోనై న గద్యము తోడుగ చెప్పి పెట్ట” 

ఆని _పతిజ్ఞ చేసి నిర్వచన పబంధమును రచించి ఆది ద్విపద వావ్యము కంటె 

సర్వథా మేల్ తర మని నిరూపింప దలచెనని అనుకొనవచ్చును. ఈ (ప్రతిజ్ఞను 

ద్వ్యిపదకర్తల ఆకషేపణ౭ను పరా స్తము చేయుటకు మ్మాతమే పూని పాలించెను. 

కాని తదుపరి భారతరచనావనరమున ఆయన దానిని ఆదరింపలేదు. కావుననే 

భారతమును నన్నయదారిని గద్యవద్యాత్మక ముగానే రచించెను 

నిర్వచనోత్తర రామాయణము మనుమసిద్ధి పట్టాభిషిక్తు డై నపిదప 

ఎంత కాలమునకు రచింపజడెనో సరిగా చెప్పలేము. కాని దశకుమారచరిత 

మున ఈ (గంథ!పస్తావన లేదుగనుక దానిని కృతిగా పుచ్చుకొన్న పిమ్మటనే 

దినిని తిక్క నార్యుడు మనుమసిద్ధికి కృతి యిచ్చియుండును. మజియును మనుమ 

సిద్ధి ఆద్దంకివద్ద సారంగపాణి అను పేరు గల మహారాష్ట్ర సామంతు నొకనిని 

అవలీలగా జయించి, వాడెకి తిరిగెడి అశకరాజమును కైవసము చేసికొనెనట ! 

దీనిని ఆ దినములలో ఒక ఘనవిజయముగా చెప్పుకొనియుందురు. రా జధిరో 

హించెడి గుజ్జమును కొనుe్క ఆతని కిరీటమును దొలగ |దోయుట వంటిది 

కాబోలు ! ఆ యుద్ధవిజయమును తిక్కన తన [(గంథావతారికలో ఇట్లు 

రా “థశృంగారంబు నలంగిదేమియును ; [బ స్వేదాంకుర (శేణి లే 

దంగంబుల్ మెజు(గేద వించుకయు మాహారాష్ట్రసామంతు సా 

రంగుందోలి తురంగముం గొనిన సం[గామంబునం దృ ప్త స 

పాంగ సార యశుండు మన్మవిభు పంవై చన్న సెన్యంబునన్." 

ఈ యుద్ధము 1857 వ సంవత్సరములో జరిగినదట. మరి మనుమసిద్ధి 

శతువులు స్వాధీనపరచుకొన్న రాజ్యమును గణపతిదేవుని సాయముతో మరల 

సంపాదించిన యుదంతము ఈ [గంథమున పేర్పా.నబడలేదు. కాన తత్పూ 

రమే ఇడి రచింపబడి యుండవలయును. ఆట్టుగాక ఈ రచన తరువాతనే 

యైనచో నది కృతిపతికి ప్రతిష్టా హేతువు కాదని కృతికర్త విడిచిపుచ్చెననుకొను 

వచ్చును గాని గణపతి చృకవ్నర్తి యెడ చూపవలసిన కృతజ్ఞతను తడవకుండుట 
వేరొక అ_పతిష్టకు కారణమగునని ఉచితజ్ఞుడెన తిక్కన యెరుగకపోడు. “రాజ 
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నష్టము, పునః ప్రాప్తి, ఇత్యాది మాటలు లే సండగనే గణవకి మనుకుసిద్దుల 

మై!తికి నూచకషులేన శ శబ్దములతో ఆ చ్మకవరి రిని , పశంసింపవచ్చును కావున 

ఆద్దంకి విజయమునకును శతువుల విదోహ చర్యకును మధ్యకాలమున ఎప్పుడో 

ఈ [(గంథమను రచింపబడి యుండును. 

ఈ ఉ తర కాండానువాదము భారతానువాదముకంటెను మిగుల స్వతం 

(తము. ఈ అనువాదములో తిక్కన మొదట చూవిన ఆతి స్వతంత్రత పూర్వ 

రామాయణకథను ఆతిసం|గహముగ రచించి ఉ_తరకాండ కథా[పారంభము 

నకు పూర్వరంగముగా నలంకరించుట. ఆ భాగమునందలి ఆమాధ్యాపురవర్ణ 

నము పిమ్మట రామాయణకథా సం|గహము ఆయనదిగా మనకు లభించిన 

ఆమూలక మెన స౭ంత కవిత్వ పకరణము. కథాంతమున రామ నిర్యాణమును 

పరిహరించుట రెండవ స్వాతం త్యము. దీని వలన మంగళారంభము, మంగళాం 

తము, స్వయం సంపూర్ణమునైన యు త్తమ రామకథ ఒకటి తెలుగు కావ్యముగా 

వెలసి నటాయెను, 

ఆసలు ఈ ఊఉ తరకాండము వాల్మీకి కిక్చతము కాదనియు ఒకవేళ 

తత్కతమే యయినను అందు చాల (పక్షీ పములు కలవనియు విమర్శ 

కులు అందురు. |పాచీనులలో సైతము కొందరు కొన్ని |పతులలో కానవచ్చు 
అధికవాళములను పకి ప్ర పభాగములుగానే శంకించిరి. అది గంథములో 

నించు మించు ఐదవవంతు ఉండును. తిక్కన మిగిలిన భాగములో సైతము 

కొంత విసర్జించెను. 

(పాచినులు కాక ఆధునిక విమర్శకులు ఉ త్తరకాండమున ఏయే భాగ 

ములు (_ప్రక్షి ప్రములని నిర్ధారించిరో తిక్కన విసర్జించిన భాగములు ఇంచుమించు 

అవియే యగుబ ఆశ్చర్యము. ఆ (పక్షి పములనేగాక, మరికొన్ని భాగములను 

విసర్జించటయ కాక ఆయన చేసిన ఇంకొకమార్చు రాముని “ధీరోదాత నృపో త్ర 
ముని” గానే చితించుట. వాల్మీకి రామాయణ పూర్వకాండములలో రాముని 

విష్ణుత్వుము ఆంతర్యాహానిగానే యుండెను గాని, (పస్ఫుటము కాలేదని రంగ 

నాథ రామాయణ (పకరణమున జెప్పితిని. ఉత్తరకాండమున తద్భిన్నముగా 

రాముని విష్ణుత్వము వాచ్యముగా నుగ్గడింప బడినది. ఇది వాల్మీకి కృతము కాదని 

వాదించెడి వారికి ఈ రామపాాత చి దతణములో కానవచ్చెడి భేదమొక హేతువై. 
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నది. నిర్యచనో తరరామాయణమ.లో రాముని పురుషోత్తముడుగా గాక, పురుష 
పుంగపునిగానే చిత్రించిన తిక్కన తొలినాటి వాల్మీకి ఆశయమును అకుంఠిత 

ముగా పరిపాలించిన వాడయ్యెను. ఇంతేకాదు, రావణప్నాతను సయితము 
రాక్షనుడుగా గాక ధీరోద్ధతు డెన నాయకునిగా చి తించి ఆనాడు రామునకు (పతి 

నాయకుడు కాదగిన శూరుడే అనిపించెను. 

ఉత్తరరామాయణకథ రామునకు సంబంధించినంత వజకు వర్తమానము, 

రావణునకు సంబంధించినది భూతపూర్వము,. భారతమునకు హరివంశము 

ఎట్టి అనుబంధ పురాణమో (థిలపురాణమో) ఉ త్రరకాండము పూర్వరామాయ 

అణఅమునకు ఇంచుమించు ఆటువంటి అనుబంధము. ఇందు శ్రీరామ పట్టాభి 

షేకము, సీతారాముల |పణయలీల, సీతావివాసము, రాముని అనుతాపము, 

రాముని ఆశ్య మేధము, కుశలవుల రామాయణగానము, సీతా భూ, పవేశము 

అనునవి మా(తమే రాముని చరితమునకు సంబంధించిన ముఖ్యాంశములు. ఈ 
కథా భాగము 1,8,9,10, ఆశ్యాసములలో నడిచెను సీతా వివాసమునకుతరు 

వాత జరిగిన కథ యంతయు తుడి రెండాశ్వాసములలో నున్నది. [సథమా 

క్వ్యాసము పూర్యరామాయణ కథా సంగహముతో మగిసినది. మధ్యగల ఆ 

రాక్యాసములు రావణుని వంశమునకును ఆతని జీవితమునకు సంబంధించినవి. 

ఈ భాగములో ఒక్క హనుమంతుని జన్మ వృతాంతము మాాతము |పాసంగిక 

ముగా చెపహాబడది. 
J) a 

భారతమున కావ్యశిల్ప సంబంధములగు ఏ మహోదార విశేషములు 
తిక్కన (ప్రతిభకు నిదర్శనముగా ఉదాహరింపబడునో ఆవి యన్నియు ఠః 

ఉత్తర రామాయణముననే స్థిరరూపము దాల్చినవి. భారతము [వాయకున్నను 

ఆయన కవితాయశమునకు ఈ (గంథమొక్క_టియే చాలి యుండెడిది. ఆయన 

కవితాయశమునకు జీవమని చెప్పదగిన కద్దార్దాచితి, సంభాషణ కౌళలము, 

సజీవపాత్ర సృష్టి నిశిత ప్రకృతి పరిశీలనము, తీక్షమనోనిదానము, ఆల్ఫా 
తరముల అనల్పార్థరచన మొదలగునవన్నియు భారతమునంచువలే ఇందును 

వ్య క్రములగుచుండును. మటీయు ఇందుగల యే చిన్న ఉ పాథ్యానమైనను 

భారతములో వలెనే స్వయంసంపూర్ణిమును, కావ్యధర్మ కో భితమునునగు శిల్ప 

ఖండముగా భాసించు చుండును. రామునకు సంబంధించిన కథాభాగ ములో 

సీతావివాస ఘట్టము |ప్రధానాంశము. (అష్టమాశ్వాసము 92-186) రావణుని 
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కథాభాగమలో ఆతని జె త యా[తలలో కానవచ్చెడి భూరలోక సాధారణమైన 
పరాక్రమ విజ్బంభణము కాక్క అతని ఉద్దతదుష్కా ముక త్వమున కు సంబం 

ధించిన రెండు కథలు కలవు: అందులో నాకటి ర కావ్యమున రంభా రావణుల 

సంవాదము (మ ష్టశ్వానము వ్? ప_73 ప) అను పేర బరగు చున్నది, రెండ 

వది వేదవతి నృతాంతము (పంచమాశ్వాసము 4 ప_లికీ ప 

1, సీతా వివాస ఘట్టము 

ఈ కావ్యమునకు గర్భస్థానీయమును రామునిజీవితమునకు |పళ యమను 

అయిన ఈ ఘట్టములో తిక్కన (పదర్శించిన పా(తానుగుణ మైన భావములు, 
తదనురూపమైన వాక్యములు, సర్వతోముఖమైన ఆయన నాటకీయ ,వతిభకు 
పరమ దృష్టాంతముగ వెలుగొందు చుండును. మేరుదీర్డుడైెన రాముడు 
“ఆఅయ్యంగనకును నాకును నిదియ విధి అనుమాసింపకుడు నిశ్చయంబగు 

చోటన్” అని తన తమ్ములకు ఆదేశించు నపుడు ఆయన తెగువ అనుల్లఘ 

నియమైన రాజశాననముగ శిరసావహింప దగివదని వ్య కమగుటయేకాక సీతా 
రాముల పుట్టుక యే దుఃఖ సంవేదన కొజకఅని ఆయన భావించినట్టు కూడ 

విదితమగును. భవభూతి నాటకములో “దుఃఖ సంవేదనాయైవ రామే చెతన్య 

మాగతమ్ ” అని రాముడనెను. సీతారాము లిరువురును దుఃఖ సంవేదనము 

కొలు కే పుట్టరని. ఈ కావ్యమునందలి రాముడనుకొనెను. పుట పాకము వలె 

హృదయమున శోకము మరుగుచున్న ను ధీరతాకవచితమైన చిత్తమున పౌడమిన 
భావమునకు “ఆయ్యంగనకును నాకును నిదియ విధి” అన్న వాక్యము శబ్ద 

రూపము, ఇంకొక కవి యెనచో త ఘట్టము నింత గంఖీరము* రచింపలేడు 

లక్ష్మణుడు సేశను వనమునకు తోడ్కొని పోవు సమయమున రాముడు స్వయ 

ముగా ఆటకు వచ్చి దహించుకొని పోవుచున్న త తన హృదయ తాపమును 

మాటలలోగాని. చేష్టలలోగాని ఇంచుకయు వ్య కము కానీయకుండ ఆమెను రథ 
మెకిించి తుది ఏడో్కలు నొనంగెను. అతని ధ్రైెక్యమునకు ఆశ్చర్యపడుచు 

ఈ దురంత కార్య మెజుగని ఆ ముద్దరాలి అమాయకత్వమునకు దుఃఖ పడుచు 

చెంత నిల్చియున్న లక్ష్మణుని మొగమున అతని మనోభావము వ్య క్రమయ్యె 

నట. ఆశ్చర్య చింతాము్యుదితమైన మది మొగమును కన్నె తి చూచినచో 

సీతకు కొంచెమేని అనుమానము కలిగి తీరును. రాముడు ఈ సంకటస్థితి 

గహించ, తనకు ఇష్టము లేకున్నను నిన్ను దూరభూములకు పంపునున్నందులకు 
టా 
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నామీద అలుక వచ్చిన లక్ష్మణుడు మొగమును ఒకవిధముగ పెట్టినాడు చూడు 

మసి సీతకు చూసెను. ఇక్కడ నర్తించిన ఆ మూడుపా (తల చిత్తవృత్తి వివ 

_ర్తనములు మూడు పద్యములలో పదర్శించి చూవీన ఆ నేర్పు నాటక క ర్రలకే 

కాచు ; నాటకము నధినయించు నటులకును సాధ్యముకాదు. అందును అక్ష్మణుని 

ముఖవై ఖరిని గమనించి, రాముడు దాని కర్థము చెప్పుట, పార్శ్వవర్తి యైన 

పాాతయొక్క చేష్టను కథాకార్యములతో మేళగించుట అనెడి ఒక రాజకీ యధర్మ 

మునకు దృష్టాంతము (to attune the movements of the side character 

to the main action of the drama). ఈ పజ నే నెరిగినంతవరకు షేక్స్ 

పియర్ నాటకములలో పెక్కు_చోట్ల కానవచ్చును. తిక్కన కావ్యమును నాట 
కీయముగ రచించునను సిద్ధాంతమునకు ఇటువంటి ఉదాహరణములు పెక్కు 

చూపవచ్చును. ఈ మూడు పద్యములు తద్దుణ గరిష్టతకు పాఠకులే [ప్రమాణ 

మగుదురు కాక: 

ఉ॥ “అకట ! నాదు వేడ్క కుచితానుచితంబులు సూడ శే విభుం 

డొక్క తలంపువా( డయి, సముత్సుకతన్ నను దవ్వు పుచ్చంగా 

నిక్కమ యియ్యకో లరయ నెయ్యము తియ్య ము గాదె'యంచు నిం 

. పెక్క(గ రాము( డెంద ముడుకెక్క రథంబు లతాంగి యెకి నన్. 

ఉ॥ అత్తటి నున్న దై ర్యమున కచ్చెరు వందుచు, జీవితేవ హృ 
ద్వత్త మెణుంగమిన్ మదిని దీసికి నమ్ముట కుమ్మలించుచుం 

బిత్తము ఖేదమానసము( జెందిన మాన్ప(గలేక, లవమ్మణుం 
డు_త్తల మందుచున్న విభు. డుగ్మలి కాతని( జూపి యిట్లనున్. 

ఉ॥ “రూరమునాక్క ఘోర వనదుర్గతలంబుల గేలి సల్పగా. 

గోరెడు భామలం, |[వీయల( గోరినయట్లుల పుచ్చు రాజులన్ 

ధారుణి నెందు గానమని తా మును దీనికి నడ్డ పెట్ట నేం 

బోరితమాడి యిట్లు నిను. బుచ్చుట కల్గినవాండు నూచితే-” 

(2) ఇక రంభారావణ సంవాదము : రావణు(డు ఇం[దలోకమునకు 

కండె_త్రిపోవుచు కైలాసము చేరువ సేనల విడియించెను. ఒకనాటి వెన్నెలర్యాతి 
వఎతడు పటకుటీరమున కావల ఒంటరియె విహరిందుచుండ, నలకూబరు నింటికి 

(26) 
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ఆభిసారికా వేషము దాల్చి పోవుచున్న రంభ యాదృచ్చికముగ నాతని కంటి 

బడెను. ఆ త్రీ ఎవరై నను అగుగాక; ఆతడు సంకోచము లేక బలాత , రించు 

స్వభావము కలవాడు. వాడు ఆమెను నిలబెట్టి ఆమెపేరు, పోక మొదలగు _పళ్న 

లడిగి తాను |తిలోకజేత యైన రావణుడనని తనగొప్ప చెప్పుకొని తనవలపును 

వెల్లడించెను. రావణు డెంత యద్దతుడో రంభ అంత (పొఢ. ఆమె తన వాకా 

తుర్యమును చూపి “పం క్రిముఖుండ వేని నే నక్కట! నీకు కోతలగదయ్య | 

తొలంగు తొలంగు” ఆని మందలించెను. తిరస్కా రపూర్వక మైన ఈ ఉపా 

లంభమునకు ఇంకొక డైనచో సిగ్గుపడి సగము చచ్చినవా డగును. అంతేకాదు, 

అనన్యసక్తతను స్పష్టము చేసెను. కాని ఈ వాదము లన్నియు వాని మది 
కెక్క.వు. వాని ఉ,దేక మలట్టిది. జంకుగొంకు లేక వాడా అప్సరసను ఎంగిలి 

చేసెను. ఈ ఘట్టమున ఆ రెండుపాతల సంవాదమును నడపుటలో తిక్కన 
చూవిన నైపుణి యటుండగ్కా జుగుప్పావహ మైన రావణుడు చేసిన పనిని 

“ఎంగిలి చేయట” ఆని వాయుట బంగరు కిరీటమునకు రత్నము పొదుగుట 

వంటిది. అవమానిత యైన ఆ వనిత వెనుదిరిగిపోక, 

కం॥ వెల వెల బాలుచు( గొంకుచు( 

దల(కుచు నట దొ[టువడుచు( దల(కుచు( దనలో( 

బలుకుచ్కు నెడనెడ నిలుచుచు, 

నలకూబరు కడకు నాతి నలగుచు( జనియెన్, 

ఈయెడ ఆ అభిసారిక పొందిన చిత్రవెకల్యమును ఛాయామా[త 
ముగా అర్థ్ధభేదము గల |క్రియలతో వర్ణించుట తిక్కనకే తగును. 

(8) వేదవతి :-ఈమె “కుశ ధ్వజు”డను ఒక మునీశ్వరుని పు! తిక. 
ఆమెను విష్ణువున కిచ్చి పెండ్లి చేయవలయు నని తండి సంకల్పము. ఏ వరుడు 
వచ్చి ఆడిగినను ఆయన ఆమె నిచ్చుటకు ఇయ్యకొనలేదు, జంభుడను ఒక రాక్ష 
నుడు నిరాకృతుడై ఆ మునీశ్వరుని వధించెను. ఆ కన్య దుఃఖము దిగ మింగి 
విష్ణునే పతిగా బడయుటకు తపము చేయగడగెను, రావణుడు దారి వశమున 
ఆమ ఆశ్రమమునకు పోయి ఆమెను వలచి తన కోరికను చెప్పెను. ఆమె తన 
కథ యంతయు చెప్పినను వాడు తన మనసును మార్చుకొనలేదు. ఆ తాపస 
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కన్య వాని మాటలకు రోసి “పో! పో! మతిలేదు నీకు” అని వానిని ఛీకొ్టెను. 
తన తపః ప్రభావమును కూడ చూసెను. వాడంతతో ఆగక ఆమెను పట్టుకొన 

టోగా “నేను విష్ణువునకే భార్యగా నీకు మృత్యువుగా మరుజన్మ మున జనింతు” 
నని చికిజొచ్చెను. రంభ “నీకు కోడలగదయ్య తొలంగు తొలంగు” అనుట 

ఆ |పౌఢాప్పరసకే తగును. “పో పో మతిలేదు నీికనుట ఈ మునికన్యకే 

తగును. ఆ రెండు హితములను సరకుగొనకుండుట ఆ రాక్షసరాజునకే 

తగును. తిక్కనార్యుని గంథమం దెల్చడను కానవచ్చెడి పృాతోచితమైన భావము 
లకు, భావోచితములై న శబ్దములకు ఇవి ఒకటి రండు ఉదాహరణములు. 

సీతా పరిత్యాగమునకు పూర్ణము సీతా రాములు సలిపిన వనవిహార 

వర్ణనలో తిక్క_నార్యుడు చూపిన సరసత్వము, చతురత, నాగరకత,మార్హవము, 

లాలిత్యము మన భాషలో ఇంకెక్కడను కానరావు, ఆ చితణ మంతయు 

సీతా రాముల _పణయ జీవితమాధుర్యము. (పేమనిష్ట్రము. [పణయసుందరమును 

అయిన్న ఆ దాంపత్య మాధుర్య వర్ణన ఒక ఆమృత వాహిని. ఈ యెడనేకాదు, 

మరి యెయ్యెడనైనను నాగరక ము[దాలంకృత మైన దాంపత్య సౌకుమార్య 

మును వర్చించుటలో తిక్కనతో సాటి రాగల కవి మరియొకడు లేడు. 

శ్రీరాముడు సీతాసౌందర్య లక్ష్మిని ఆరాధించుటకు చేసిన [పణయసేవా 

సారస్యమును వర్ణించిన ఈ కింది పద్యమును చూడుడు : 

సీ; “కలపంబు లభినవ గంధంబులుగ గూర్చి 

తనువల్లి గలయంగ దాన యలదు 

పూవులు బహువిధంబుగ గట్టి ముడి కొక 

భంగిగా నెత్తులు వట్టి యిచ్చు 

హారముల్ మెజయ నాయ్యారంబుగా (గుచ్చి 

యం౭దంబు వింతగా నలవరించు . 

మృగమదపంకంబు మృదువుగా సారించి 

తిలకంబు వెట్టి నెచ్చెలికి( జూపు 

ఆ॥  జనకరాజతనయ మనము దలిర్భంగ 

వివిధ నిపుణలీఅ వెలయ నిట్లు 

చతురముగ నొనర్చు సౌభాగ్యసారాభి 

రామమూర్తి యగుచు రామవిభుడు.” 
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ఇందలి సీతారాముల విహారవర్ణనకు సంస్కృతాం[ధము లలో సాటి 

రాదగినది కాళిదాసు కుమారసంభవమున వరించిన పార్వతీ పర మేశ్వరుల 

నందనోద్యాన విహారము మాత్రమే. అయినను ఇందు కాళిదాసానుకరణ 

మేమియు లేదు. కాళిదాసుతో సాటిరాగల కవి ఆం ధమున తిక్కన ఒక్క డే. 

మూలమున సైతము ఈ విహారము చెప్పబడినదిగాని అందు వాల్మీ కిజాడయే 

లేదు. మరి అది తిక్కనవర్దనతో పోలికకు నిలువజాలదు. అయితే తిక్కన 

చేసిన ఈ విహారవర్ణనము కొంత దీర్భముగ ఉన్నదని నెపమెన్ను 

వారుండవచ్చును. ఏ వర్ణన నైనను, ఏకథనై నను ఆనతి వి_సృృతముగ నడ పెడి 

ఈ కవి ఈ యెడ ఆ మర్యాదను ఏల పాటింపలేదు ? ఈ _పశ్నకు నాకు 

తోచిన సమాధానమిది : సీతారాముల దాంపత్యమునకు అది తుది దినము. 

పూర్ణ రామాయణము విప్పి చూచినను అసలు సంపూర్ణమైన వారి దాంపత్య 

సౌఖ్యమెట్టిదో మనకు తెలియడు. ఈ కాండనున ఆ దంపతుల (ప్రణయ 

మధురజీవితమును (పదర్శింపదగిన అవకాశ మీ ఒక్క చోటనే కలదు. ఆ 

అవకాశమును చేజార్చగ పాఠకులు ఆ మాధుర్యమును ఆకంఠముగ (గోలి 
తృప్పిచెందునట్టు కవి దానిని (ప్రవచించెను. పున్నమి వెన్నెలలో విహరించు 

చకోరముల జంటనవలె, ఆ పుణ్యదంపతులిరువురును తనివి తీరునంతకు విహరించి 

అలసి సొలసిరి. వెన్నెలవిహారము చేసి అలసి (వాలిన చకోరముల జంట 

వ్యాధుస దెబ్బకు గురియైనట్టు, విహారదివసానంతరము రసమయమైన _పణయ 

విహార దివ్యలోకము నుండి పాపపంకిలమైన వ్యావహారికలోకమున దిగిన 
వెంటనే మపనాడు “ఆ పుణ్యదంపతులకు విధి ప్రహారమువల్ల శాశ్వత వియో 
గము కలిగను. ఆ సంయోగమునకు (పతియోగముగా ఈ వియోగము 

తటస్టించుట వలన ఆవి ఒండొంటికి పోషకములై నవి. ఆ సంయోగ వర్ణనమే 

సంక్షి ప్తమగునేని, బెట్టిదమైన ఈ వియోగమునందలి విషాదభారము సువ్య కము 

కాదు. అట్టి భావభరమును మోయదగినది ఆ విహార వర్ణనా విస్ప్రుతియే ! 
ఆనుయోగములై నను, (పతియాగములై నను సంఘటనలు రెండును, సమాన 

బలము కలవి యైనపుడే ఒక దాని బరువును రెండవది మోయగల్లును. లేనిచో 
ఒకిటి తేలిపోవును, 

తిక్కన భారతమను రచింపక పోయినను ఈ రామాయణము వల్లనే 
(ap) 

ఆం|ధసాహిత్యలో కమున శాశ్వతమైన యశమునకు భాజనమయ్యెడి వాడు. 
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కాని భారత రచన వల్ల తెనుగున ఏ కవికి ఆందని (బ్రహ్మ పదమును చేపట్టి, 

క విబహ్మ యయ్యెను. ఈ రామాయణమున అట్టి పదవి లభింపకున్నను 

కావ్యశిల్ప పారంగతుడైన మహాకవిగా పేరు పొందెడివాడు. ఈ సామర్థ్యము 

కూడ అన్య దుర్గభమే ! ఈ వాజ్మయము పుట్టినది మొదలు నేటివరకు ఆయన 
వలె సర్వవిధముల అనన్యమైన కావ్యకళాన్యష్టి చేసిన కవి లేడు. శిల్ప 
పౌఢిని పరీక్షించుటకు [గంథ వి స్పుతియు పద్యముల యొక్క సంఖ్యయు 

కే!తము కాదు. అయినను నిర్వచనోత్తర రామాయణము వి_స్భృతి యందును 
ఆల్బ్మగంథము కాదు. అందు ఒకటి కాదు, రెండు (పబంధములకు సరిపడు 

[గంధ మున్నది. వనుతత్వమును బట్టి, భారతమున కూడ అన్ని యెడలను 

సాధ్యము కాని బహుముఖమైన కావ్యశిల్పచాతురి ఈ |గంథమునందు (ప్రతి 

పద్యమున గోచరించును. కావున ఇది తొలిరచన అనియు భారతముతో సాటి 

రాదనియు ఆ|పౌఢమనియు అనుకొనుట సాహిత్యమునకే అపచారము చేయట. 

తిక్కనకే ఈ !గంథమునెడ మిక్కిలి మక్కువగలదు. దీని తరువాత పది 

పం డైండేండ్లకు [ప్రారంభించిన భారతములో ఇందలి పద్యములు కొన్ని సంద 
రము పొసగినపుడు యథా తథముగ వాడుకొనెను. తలచినచో అక్కడ వేరు 

పద్యము |వాయగలడు.కాని ఈ |గంథముమీఏ మక్కువ ఆ పని చేయనీయలేదు. 

ఆ పద్యములలో కొన్ని ఇవిగో! 

1. ావ్యంబై చెలఃగన్ గభీరమధురజ్యానాద ముద్దామ వీ 

ర వ్యాపార నిరూఢతన్ |పతిశరారంభంబు మర్షించుదున్ 

సవ్య |పౌఢి దృఢాపసవ్యగతి నాశ్చర్యంబుగా నేయుచున్ 

దివ్యాస్ర్రమ్ముల బోరి రిద్దరును సాద్భృశ్యం బద్భుశ్యంబుగన్ = 

(ని, రా. 4 ఆ. ?1-భాం వి 5 ఆ 182) 

వ, కలగెన్ తోయధి స_ప్పకంబు గిరివర్గం బెల్ల నూటాడె సం 

చలతంబొందె వసు.ధరావలయ మాళాచ[క మల్లాడి గొం 

దలమందెం (దిద శేం [దు పటణము పాతాళంబు ఘూరిలి నా 
టబ్ . ree) 

కులమమయ్యున్ [గహతారకాకులము సంతోభించె నవ్వేవయున్. 

(ని. రా. 2 ఆ. 56-భాం వి. 4 ఆ, 172) 



8. గుణమున ల స్తకంబునను కోటియుగంబున కేల దారీ 
షణముగ నుప్పకిల్టి రభసంబుగ రేగిన మాడ్కిద్మీవమా 

ర్లణనికరంబు లొక్కట నరాతిబలంబుల గప్ప కార్దని 

క్యణనము రోద సీకుహర కర్పరముం బగిలింప నుగతన్. 

(నిం రా. త. ఆ. 1ర . భా. వి. 5 ఆ. 81) 

4. తిగిది కవుంగిలించి నరదెవకులోత్తము డక్కుమారు నె 

మొగము మొగంబునం గదియ మోపు గరాంగుళులం గపోల మిం 

పుగ బుడుకుం బొరింబొరి నపూర్యవిలోకన మాచరించు గ 

ప్పగు మృదుమౌళి నుజ్జ్వల నఖాంకుర చెష్ట మొనర్చు నర్మి లిన్. 

(ని. రా. 10 ఆ. 47-భా. వి. 1. ఆ. 2871) 

(ఈ పద్యములో ఒక్క పదము మాత్రము మార్పుగలదు.) 

భారతము : రచనా కాలము 

కాసె సర్వప్ప తన సిద్ధక్వరచరి తలో తిక్కన, గణపతి దేవునకు 

భారతము చదివి వినిపించి ఆయనమెప్పు వడసెనని చెప్పి ఉండుటచే కాకతీయ 

చ।కవ ర్తి సందర్శనమునకు పూర్వమే తిక్కన భారతము రచించి యుండెనను 

కొనుటకు అవకాశము కలదు. కొందర ళ్లే తలంచిరి. ఆౌ్లే యగుచో 1261 వ 
సంవత్సరమునకు పూర్వము గణపతిదేవుడు మనుమసిద్ధికి సాయమొనర్చుట 

నిజమే కొవున ఆప్పటికే భారతము రచింపబడి యుండవలెను. ఆ కాలము 

నిర్వచనో త్తరరామాయణ రచనా కాలముగా చెప్పదగినదే కాని భారత జనన 

కాలము కాదు. భారతము నిర్యచనో త్తర రామాయణమునకును గణపతి సాయ 

మునకును మధ్యకాలములో రచింపదగిన అల్ప [గంథమునుకాదు. నిర్వచనోత్తర 

రామాయణమునకు పూర్వము రచింపబడలేదనుటకు (పబలమైన ఆధారములే 

కలవు. రామాయణము నాటికి ఆయన సోమయాజి కాలేదు. కాని గద్యలో 

ఉభయ కవి మితుడనని చెప్పుకొన్న తిక్కన భారత గద్యలో “బుధారాధన 

విరాజి తిక్కన సోమయాజి" అని చెప్పుకొనెను రామాయణమున ఆయన 

మంథతిత్వ (పస్తావన కలదు. భారతమున దాని స్మరణయేలేదు. మొదటి దానిలో 
“ అమలోదా త్రమసీష నే నుభయకావ్య[పౌఢి పాటించు శిల్పమునన్ పారగుండన్” 
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అని తన (పజ్జనుద్ధాజించు కొనుటకు సంకోచింపని ఆ కళావిదుడు రెండవ 

దా నిలోోనా నేర్చిన భంగి చెప్పి వరణీయుండనయ్యెద భ కకోటికిన్ "అని వినయ 

మధురముగా తన ఈశ్వరారుణ బుద్ధిని వెలార్చను. భారత కథా (పవృ త్తితో 

ఇంచుమించు సమానమయిన పరిపూర్ణ జీవితము గడిపి, అవావ్త సర్వకాము డై 

ఫలము [బహ్మార్పణమన్నప్పటి రచన భారతము. అభిజ్ఞాన శాకుంతల భరత 

వాక్యములో కాళిదాసు . 

“మమాపి చ కపయతు నీలలోహితః 

పునర్భవం పరిగతళ క్రి రాత్మభూః” 

అని తుది మనోరథముగా మోక్షపదవిని కోరినట్టు తిక్కన భారతాంతమున 
““హరిహరనాథ! న సర్వభువనార్చిత నన్దయజూడు మెప్పుడున్ ” అని _పసన్న 

తాంజలి ఘటించెను. ఈ పద్యమునకు తరువాత ఆయన మరల కవిత్వము 

[వాయలేదనియే నా తలంపు. రామాయణము కంటె పూర్వము భారతము 

పుట్టుట అసభము. అవకాశము లేమిని ఉత్తర రామాయణమున నాకు 

మా[తము (పదర్శితమైన ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానము భారతమున సహసముఖముల 

(ప్రవహించి కవ్మిబహ్మ నామమును సార్థకము చేసినది. ఆయన కవిత్వము 
వలననేకాక, [బ్రహ్మ విద్యోపదేశము వలన ను గార్థకచిరుద నాము డయిన 

అదీకాక మం[తిత్వమువదలి యజ్ఞముచేసి, లోకవ్యవహార సంసర్గములేని దీక్ష 

నిర్విఘ్నముగా భారతము వదిహేనుపర్యములు నిర్వహించి యుండును. ఆయన 
జీవితములో నిల్ట మార్చును ఆయన ఆక్మీయతలో నట్టి పెంపును వచ్చుటకు 

రామాయణ రచనానంతరము అధమము పదిపది హేను సంవత్సర ముబకాలము 

పట్టియుండునని నాయూహ. ఈ యూహ నిజమయ్యెనేని భారతము 1270 
[పాంతమున పారంభింపబడి యుండును. 

గణపతిదేవున కాయన భారతమును వినుపించినమాచే నిజమైనచో అది 

సంస్కృత భారతమే కాని తెలుగు భారతము కాదు. ఆప్పటికాయన సంస్భ్కత 

భారతమును సెక్కు పర్యాయములు చదవి ఆందలి విశేషములను వ్యాభ్యా 

నించుచు “భారత |ప్రవచనమును తిక్కన నోటినుండియే వినవలయు”” ననెడి 
కీర్తిని గడించి యుండును. కర్ణాకర్తిగా ఆమాటవిన్న గణపతిదేవుడు ఆయనచే 
భారతము చదివించుకొని యుండవచ్చును. సంస్కృత భారతమును విద్యాభ్యాస 
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దినముల నుండియు పునః పునరావృ త్రముగా ఆయన పఠించియుండునుగాని 

అనువదించుటకు పూనుకొనినపుడు మ్మాతమే ఆ [గంథము విపష్పియుండడు. 

భారతమనగా భారతీయ విజ్ఞాన సర్వస్వము. ఆ సారమంతయు అమృతము 

వర చిరకాలమాస్వాదించినవాడు కనుకనే కవిబ్రహ్మ దాని వినిర్మాణమునకు 

ఆశ పడుటయేకాక అర్లతకూడ సంపాదించెను. ఇవన్నియు కాక: 

ఉ॥ “కావున భారతామృతము కర్ణ పుటంబుల నార|గోలి యాం 

ధావి మోదముం బొరయునట్లుగ సాత్యవతేయు సంస్మృతి 

శ్రీవిభ వాస్సద ౦ంబయిన చిత్తముతోడ మహాకవిత్యదీ 

శావిధినూని పద్యముల గద్యములన్ రచియించెదన్ కృతుల్.” 

అనికదా ఆయన చేసిన |పతిజ్ఞ. భారతరచన కపష్మకమించినది మొదలు తుడి 

దాక యజ దీక్షితునివలెనే క విత్వ దీక్షితుడై రచన పరిసమాప్తి నొందించె 

నన్న మాట, అది యంతకాలమైనను కానిండు. దీశాకాలములో దీశ్ని తుడు అన్య 

కార్యములయెడ దృష్టిని తి ప్పుటకు వీలులేదు. అట్టి వ్యగత కే దీతయని 

చేరు. మరి మంతిత్యకాలమునందే తిక్కన ఈ భారతము రచించి యున్నచో 

ఆ దీక్ష యెట్లు సాధ్యమగును? రాచకార్యములు ఆయన దీక్ష కెట్టు భంగము 

కల్గింప కుండును ? ఒకవేళ తాతా లిక ముగ మంతిత్వమును దూరముగ 

నుంచి భారతరచన కోసము దీక్ష వహించియుండరాదా అన్నచో, అట్లు 

ఉండుట పొసగదని సమాధానము. రాజ్యమును, రాజును కన్నాకువలె కని 

పెబేయుండవలసిన మంత్రి కొంతకాలము స్వకార్య తత్పరత్వముచే మంతి 

పదవిని ఉ పేకించుట కైనను రాజు అంగీకరింపడు. ఆ మంతి చిత్తమును 

అంగీకరింపదు; కావుస సర్వలౌకిక వ్యవహార వాసనలు యజ్ఞరూ పమున 

త్యాగము చేసిన పిమ్మటనే భారత రచనా దీక్షకు పూనుకొనెననుట సహేతుక 
ముగను నమంజసముగను ఉండును. ఈ సిద్ధాంతమును పూర్వపక్షము చేయు 
వారితో నాకు వాదము లేదు. 

(గంథారంభము 

భారతము పంచమవేద మనెడు (వశ సి యటుండగా, అది ధర్మా 
అ లాలీ 

దత మూర్తియని తిక్క నార్యుడు సార్ద మును, ఆద్వితీయము నై_న నామ 

కరణము చేసెననియు, ఆ విశేషణమే చరమ సిద్దాంత మనియు నన్నయభట్టు 

(పకరణములో జెప్పితిని, నన్నయభట్టు రచన ఆరణ్యపర్య మధ్యభాగమున 
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నిలచిపోగా _గంథము పూ ర్రిచేయనెంచిన తిక్కన అటనుండి కొనసాగింపక 
తన కృతిపతికి వట్టముగట్టదగిన స్థానము అదికాదని యెంచియే ఆ భాగమును 
వదలి విరాట ప ర్యముతో [గంథము ప్రారంభించెను. భారతము |పబంధమండలి 

యని తిక్కనయే అనెను. ఆందొక్కక్క_ పర్వము ఒకొక్క. పబంధము. 
దేవునకుగాని, నరునకుగాని కృతి ఇచ్చుట (ప్రబంధాదిని జరుగును. కాని మధ్య 
భాగమున జరుగదు. దానికే మంగళాచరణ పూర్వకమైన కృత్యాదియని పేరు. 
తిక్కన నన్న యవతా రాజనరేం[దునకే అంకితము చేయనెంచినచో భట్టారకుని 
రచనను అండుకొని కొనసాగించవచ్చునుగాని అట్లు కానినాడు ఆ భాగమును 
తడువరాదు. రాజనరేం[దున కర్పితమైన ఆరణ్యపర్వమున హరిహర నాథుని 

(పతిషసంచుట పొసగదు. ఆ పర్వము మొదలే నరాంకితమయ్యెను. కనుక 

పిమ్మట హరిహారనాథున కర్పించుట ఆర్థభు కాన్నమును ఈశ్వరునకు నివేదన 

చేయుటవంటిది. పోనీ, ఆరణ్యపర్వ ద _త్తరభాగమును రాజనరేందునకిచ్చి 
విరాబపర్వాదిసి వాదిహరునకు పట్టము గట్టరాదా ! యని యందుమెని, అది 

తిక్కనయే కాదు, యే కవియు చేయరానిపని. ఈశ్వరునకు [గంథమర్పింప 

దలచినవాడు (వతమును భంగ మొనర్చుకొని కొంతభాగము నరాంకితముచేయు 

దోషమునకు బాల్పడడు. కావుననే తిక్కన భారతమునకు విరాటపర్వము 
మొదటిదై నద. నన్నయ పూర్తిగ మూడుపర్వములు రచించి యుండుటచేతనే 
తిక్కన విరాట పర్వమును చేవ'పైనని చెప్పువారు కొందరు కలరు. 

an “ఆదరణీయసార వివిధార్థగతిస్ఫురణంబు కల్గి య 

మైదశపర్వ నిర్వహణసంభృతమై పెళుపొందియండ నం 

దాదిదొడంగి మూడుకృతు లాం[ధకవిత్వ విళారదుండు వి 

దాకదయితుం డొనర్చి మహితాత్ము (డు నన్నయభట్టు దళ్షతన్.” 

అను పద్యమును వారు ఆధారముగ చూపుదురు. ఈ పద్యమున తిక్కన 

మూడు కృతులు ఆనుటలోని అర్థము స్థూలమేగాని గణితళాస్తాానుసారముగ 

లెక్క బెట్టి ఇెప్పినదికాదు. అట్లు చెప్పవలసివచ్చినచో రెండు పర్వముల మూడా 
యట లు 

థ్వాసముల నూట నలుబదిరెండు పద్యములు అని చెప్పవలెను. ఆది గణకుడు 

చేయవలసిన వనిగాని, కవిచేయవలసిన పనిగాదు. నిజముగా నన్నయ మూడు 

పర్వములే రచించియున్నచో పై పద్యమును చెప్పిన తిక్కన నాల్గవ పర్వమును 

(27) 
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[ప్రారంభింపకముందు ఆ మూడు పర్వములను చదివియండవలయును గదా! 

ఆయనకు లభ్యమైన ఆ సంపూర్ణభాగము తదుపరి ఎజ్జన నాటికి లు_వ్రమైపాయ 
ననుకొనుట హాస్యాస్పదము. అసంపూర్ణస్థితిలో అట్టిదుస్థితి సంభవించిన సంభ 

వింపవచ్చునుగాని తిక్కన పదునైదు పర్వములతో పూర్తియెన సమగ (గ్రంథ 

ములో ఒక భాగము లుప్రమెపోనిచ్చు ఉదాసీనత ఏ అక్షరాన్యునకు ఉండదు. 

కావున ఆరణ్యపర్వశేషమును తిక్కన వదలిపెట్టిన మాటయే నిజము. దానికి 

కారణము పైన చెప్పినట్టు కృతిపతికి పట్టము గట్టదగినస్థలము అది కాకపోవుట. 

భారతము ధర్మా ద్వైతమూ ర్తి యైనట్లై తిక్కన రచిత భాగమునకు కృతి 

భర్త ఆయిన హదిహరనాథుడును సర్వదేవతాదై్వైతమూ రి. 

హరిహరనాథ తత్త్వము 

కల్పితములై న నామరూప భేదములచే భగవంతుని పేరను, మతము 
పేరను దారుణ కలహములకులోనై అలజడి ప్రొందుచుండిన ఆంధులఅకు తిక్కన 

(పసాదించిన భగవ త్ర త్వము హరిహరనాథము. 

హరిహరనాథ నామరూపములను గూర్చి ఆంధధులలో భిన్నాఖిి పాయ 

ములు కలవు, [గంథావతారికను బట్టయు ఆశ్వాసముల ఆద్యంత పద్యము 

లను బట్టియు నేను (గహించినంతవరకు ఆ హరిహరనాథ తత్త్వమును వివరించె 
దను. ఆ తత్త్వము సగుణమును, సాకారమును ఐనప్పుడు శివకేశ వాత్మకము* 
నిర్గుణమును, నిరాకార మైనపుడు ఉపనిష|త్పతిపాదిత మైన పరమాత్మ ఆ ఓం 

కారము తద్వాచకము. ఆ తత్త్వము సగుణాత్మకముగా సాకారముగా ఆరాధ 
నీయమైనపుడు శ్రీయన గౌరినా బరగెడి శ్రీత_త్త్వము. అయ్యది నిగ్గు ణాత్మకమై 
ఓంకార వాచ్యమైనపుడు హీంకార వాచ్యమగును. ఈ అర్ధమునే తిక్కన 
షష్ట్యంత పద్యములలో నిట్టు వ్య క మొనర్చెను. 

కం॥ ఓంకార వాచ్యునకు నన 

హంకార నిరూఢ భావనారాధ్యునకునే 

[హీంకారమయ మనోజ్ఞా 

లంకారోల్హాస నిత్యలాలిత్యునకున్ . 
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కాబట్టి హరిహరుని శివ కేళవాత్మకమూరి గా భావన చేయుట ఆరాధ 

చూర్థము. అప్పు డా దేవుడు భక్షిగమ్యుడు. యోగగమ్యు డై నప్పుడు హరిహరు 
నకు ఆకారము లేదు.! మరియు వ్యాసుని వాజ్మయ|పపంచమునకు హరిహర 

చు థుడు లక్ష్య మట. 

కం॥ (శ్రీ సంపాది పదాంబుజ 

నాసా[గనివాస రసిక నాదామృత ధా 

రాసారరూప వేద 

వ్యాస వ్యంజిత విహార హరిహరనాథా ! 

ఇక్కడ వేదవ్యాసవచస్సు అనగా [బహ్మసూ తము ఆని అర్థము. 

కావన |బ్రహ్మనూ(తములలో ఏ పరత_త్త్వము నిర్దశింపబడినదో ఆ పదార్థమే 
తాక నార్యునకు లక్ష్యమైన హరినారనాథత త్తకము. అదియే ఉపనిషత్పతి 

మాదితము. ఆ తత్త్వము జ్ఞానగ మ్యము, అంతేకాదు. ఆ దేవుడు “| కతుభూషణ 

మణి.” నిత్యాగ్నిహోోత పరతంులకు, |కతుపరాయణులక్కు “అపూర్వ” 

మనెడి వేదవిహిత కర్మానుష్టాన ఫలము నొనగెడి యజపురుషుడు. కావున ఆ 

డేవుడు పూర్వమీమాంసా |పతిపాదితమైన త_త్యముకూడ అగును, 

యోగి భక్తుడగా చేతులు జోడించునపుడు, నాసా[గనివాస మైన ఆ 
ఈారిహరత త్వ్వము శివకేశవాత్మకమ.గా సాక్షాత్కరించును. శివునకు కైలాస 

మును, విష్ణువునకు వై కుంఠమును నిహసలోకములుగదా ! మణి ఈయిరువురిలో 

లోకమున ధర్మగ్టాని కల్గినపుడెల్ల వైకుంఠమునుండి భూలోకమున కవతరించుట 

మిష్టునకు పరిపాటి. విష్ణువు తాల్చిన అవతారములలో తిక్కనకు ధ్యేయమైనది 
(క కృష్ణావతారము. కావుననే యశోదా న్తన్యపానము చేసిన యదునందనుని 

నోలాహలపానము చేసిన పరమశివుని ఒకనిగానే భావించి ఆయన స్తుతించెను. 

యమయళోదపాలు (త్రాగిన ఆ బాలుడే కౌస్తుభాలంకారుడై న మహావిష్ణువు. కైలాస 
మాసిమైన ఆ శివునకును, వైకుంఠవాసియైన ఆ విష్ణువునకును భేదము లేదు. 

ఆ ట్రే వైకుంఠవాసియగు విష్ణువునకును, భూలోకవాసియగు కృష్ణునకును భేదము 

1. “నాదామృత ధారాసారరూ పుడు,” “నాసా గనివాసరసికుడు.* 

2 “వేదవ్యాసవచోవిభవలకత్ష్య వారిహరనాథా!” 
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లేదు. ఈ భేదములేని భక్తితో ఆయన రచించిన ఈ |క్రింది శ్లోకమే భగవద్ద 

రన యోగ్యతను సంపాదించినది. 

“క్ర మస్థిమాలాం కిము కౌస్తుభం వా 

పరి|ష్మియాయాం బహుమన్య సే త్వం 

కిం కాలకూటః కిము వా యళోదా 

_స్థన్యం తవ స్వాదు వద ప్రభో మే॥” 

ఇంలేకాదు, శివ కేశవుని అభేద |పతివ తికి భారతమున అమోఘమైన ఇంకొక 

రూపకల్పన చేయబడినది. సైంధవవధకు (ప్రతిజ్ఞ చేసిన అర్జునునిచే శ్రీకృష్ణ 
డా రా!తి పూజ నందుకొని ఆ వీరుని వి|శాంతికై న్నిద్రింపుమని ఆదేశించెను. ఆ 

నిదలో స్వప్నమిషచే అతనిని కైలాసమునకు గొనిపోయి శివుని దర్శింప 
జేసెను. ఇక్కడ జాగదవస్థలో కృష్ణు నర్చించునపుడు అర్జునుడు ఏ యే 
గంధ పుష్పాది పూజాాదవ్యములు సమర్పించెనో అవియే స్వప్నావస్థలో శివుని 

శరీరమున కానవచ్చెను. మహాద్భుతమైన ఈ దృశ్యమే - 

“వాయ విష్ణురూపాయ శివరూపాయ విష్టవే 

శివస్య హృదయం విష్ణుః విష్ణోశ్చ హృదయగ్ం శివః॥”” 

అను మంత్రమునకు రూపకల్పనము. తిక్కన నాడు ఆం[ధదేశమున గల 

విషమ మతపరిస్థితులలో ఈ భావనయు, ఈ సాధనయు, ఈ యుపదేశ ములును 

యెంత ఆవశ్యకము లయ్యెనో విజ్ఞులు _గహింపగలరు. 

ఈ హరిహరనాథత తము తిక్క నగారు కల్పించినదికాదు. వ్యాసుని 
భారతమున గల అనేక త త్వములలో ఒక త త్యముగ నున్నది. మటియు 
విష్ణుని అష్టోతర శతనామావశిలో “హరిహర రూపెక మూర్తయే నమ” అన్న 
చోట పేర్కొనబడినది. ఇట్లు అనేక త_తుములలో నొకటిగ అనేక నామము 
లలో నొకటిగా నున్న ఆ సర్వదేవతా దై ఇతమూంర్తి యైన తత్త్వమును తిక్క. 

నార్యుడు ధర్మాదైె నిత మూర్తి యైన భారతమున ఏకైక పరత త్వ్వముగా |పతిష్టిం 

చెను. భారత కృతిపతి యైన హరిహరనాథుడు ఏదో ఒక |గామమున వెల 

సిన గుడి కట్టించుకొన్న దేవుడు కాడు. సృష్టి స్థితి లయములకు క_ర్ట యైన 

విశ్వమయుడు. సౌరాంశ మేమనగా హరిహరనాథుడు శైెవులకు, వైస్టవులకు, 

కర్మిష్టులకు, జ్ఞానులకు, భ కులక్కు యోగులకు, మం[తోపాసకులకు, తపస్వులకు, 
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సాధారణ శర ణ్యుడు. అహిక మనోరథములనుగాని ఆముష్మిక సుఖమునుగాని, 

మోక్ష పదవినిగాని యోగసిడ్ధినిగాని పసాదించెడి సర్వ ఫల్యవపదాత, తిక్కన 

భారత రచనావసరమున హరిహరనాథుడు సాకాత,రించికపుడు “జన్మాంతర 

దుఃఖఘుల్ తొలగునట్లుగ జేసి కృతార్గు( జేయవే” అని (బ్రహ్మానంద స్థితిని కోరి 
యఖ థి 

నమస్కరింపగా ఆ దేవుడు 

తే॥గీ[॥ “జనన మరణాదులైన సంసార దురిత 

ములకు నగపడకుండంగ( దొల(గు తెరువు 

గను వెలుంగు నీ కిద్చితి.........=. 

అని వర మొసగెను. అనగా మోక్షమన్న మాట. తన బీవితయా[త సార్ధక 

మైనదనియు మోక్షపదని నిశ్చితమనియు ఎరిగియు అంతతో కర్మ సన్యాసము 

చేయక లోక సం|గహార్థమె భారత రచన కుప కమిందెను. 

భారతాం[ధీకర ణము 

ఆం[ధ భారతము మూలవిధేయము కాక స్వతంత రచనయే యైనదనెడి 

గౌరవము ఆ మువ్వురు తెలుగు కవులకును చెందవలసినదే. యథా మాతృ కతా 
పేక్ష వారిలో నెవ్యరికిని లేదు. అది ఫలములేని [వ్రతమని వారెరుగుదురు. 
అందును తిక్కన పాలబడిన భాగము చాల దుర్శటమైగది. యుద్ధ పంచకమున 

వర్ణనీయమైన విషయమంతయు నమితవేగముతో సంచలించెడి దృుళ్యపరం 

పరామయము. దానిని విసుగుదలయు పునరుక్తి లేకుండా రసవంతముగా తెనుగు 

నకు తెచ్చుట సుకరమైన పనిగాదు. ఆయన దానిని నిర్వహించిన విధమిట్టివని 

వర్ణించుటయు సుకరముగాదు. ఆయా వీరుల స్వభావముల కుచితములై న 

ఆలాపములు, పరస్పరసంభాషణములు మొదలైన వాగ్యాపారములే కాక 

రద రసానుగుణములై న వారి హస్తన్యాస ముఖన్యాస ఖడ్గచాలన పహరణా 

దులు సైతము సూక్ష్మాతిసూక్మ వివరములతో వర్ణించి మన ఆత్మలను యుద్ధ 

భూమిలో సంచరింపజేయును. ఆపై పర్వములలో శాంతిపంచకము నానావిధ 

ధర్మ త త్త్యమయము, ఆ భాగములను సమగముగా నర్భము చేసికొనుటయే 
కష్టము ఇంక వాటిని తెలుగులో చెప్పుట మిగుల దుష్కరము. ఇది యిట్టుండ 
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ఉ పనిషత్తుగా (పసిద్ధమై గుహ్యాతిగుహ్యు మనిపించుకొన్న భగవద్దీతను దేశ 

భాషలో రచింపరాదనియ ఎవరేని అందులకు పూనుకొన్నను ఆ పూనిక సఫ 

లము కాదనియు పండితలోకమున ఒక రూఢమైన అభ్మిపాయము కలదు. ఆ 
ఆధ్యాత్మిక రహన్యములు దేశభాషలో ఉచ్చరించుట పాపహేతువనియు భావిం 
చెడి వారును ఉందురు. ఈ సమస్య తిక్కన పాలబడినది. ఆయన ధీరుడై 

స్వతం[త దృష్టితో తనబుద్ధికి ఉచితమని తోచిన మార్గమున దానిని పరిష్క్త 

రించెను. వేదాంతి భాగములను తెనిగింపక విడిచినచో తెలుగు భారతమునకు 

పసంచమవేద గౌరవము పోవుటయే కాక భారతము ద్వారా ఆయన ఆంధావళి 

కుపదేశింపదలచిన ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానము కూడ లభింపదు. మరి మూలములో 
గల ఆధ్యాత్మిక విషయముల .నన్నింటిని తిను(గున యథాతథముగ చెప్పబూని 

నచో అది తా నేర్నరచుకొన్న అనువాద పశాళికకు అనుగుణము కొకుండుటయే 

కాక రచనలో కావ్యశోభ కూడ మందగించును. ఈ సంకటావస్థను దాటుటకే 

ఆయన ఆ ఘట్టములలో కొన్నింటిని పరిత్యజించి, కొన్నింటిని సంగహించి 

భారత సర స్వతీ భుజములనుండి ఆ బరువు నెంత తగ్గింపద గునో ఆంతదనుక 

తగ్గించి ఆమె క్రీడను సుకర మొనిర్చెను. అయినను వస్తు తత్వమును బట్టి 

కాంతి పంచకమున అనివార్యమైన కొంతబరువును ఆమె మోయవలసియే 

వచ్చెను. దాని నంతకంచె తగ్గించుట పొసగదు. సారాంశ మేమనగా:- (శుత్యర్థ 

ములను తెని(గింపరాదన్న నియమము ఆయనకు లేదు. తెనింగింపలేని ఆశ కత 

అంతకుమున్నే లేదు. ఒక మారటు, ఒకమారిటు చేసి అనియతముగా వ ర్తించెనని 

లోక మాకే కేపించునన్న. సంకోచ మసలే లేదు. ఆయన పెట్టుకొన్న నియతి సంద 

ర్భౌచితిని, కథా గతిని పట్టి యుండును. ఈ ఆత్మ వ్యవస్థానమే లేనిచో ఆయన 
భారతమును తెలుగులో “వినిర్మించుట” సాధ్యమయ్యెడిదే కాదు. నీరసములును 
శుద్ద శాస్త్ర వి షయికములును ఆయిన ఆ భాగములను కూడ ఆయన సముచిత 

శబ్ద ఘటిత వాక్య విన్యాసములతో పూరించి రనహీనతను తొలగించెను. జీవుడు 

పురుషుడా; న్ర్రీయా: అనే ఆశంకకు సమాధానముగా శివుడు పార్వతితో 

చెప్పిన ఈ క్రింది వాక్యము పై సిద్ధాంతమునకు నిదర్శనములుగా చూపదగిన 
పెక్క్సి౦టిలో నొకటి. 

“తాత్మికములై_ న పురుష 

శ్రీర్వంబల "లేవు పార్వతీ | జీవునకు” 

(ఆను, ప . పంచ. ఆ. 187) 
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అట్టిదే కర్మ(ప్రభావమును గురించి చెప్పిన ఇంకొక పద్యమును ఉదాహ 
రించుచున్నాను. ఈ పద్యార్థములో సహజముగా కవితా వాసనయే లేదు. కాని 

వాక్య విన్యాస _వభావము వలన ఈ పద్యము మనోహరమైనది. 

కం! విను కర్మం బొెనశరించును 

జననము మరణంబు నదియ సౌఖ్యము దుఃఖం 

బును గావించుం డనబే 

సినదానిం బడక పోవ శివునకు వశమే! 

(ఆను. ప. ప ఆ. ల) 

ఆయన సంక్షేవీంచిన ముఖ్య వేదాంత ఘట్టము భగవర్గిత. భగవద్గీత 

భారత శరీరమున హృదయ స్థానమున ఉన్నది. మానవ శరీరము నందలి రక్త 
నాళములన్నింటను (ప్రవహించు రక్తమునకు హృదయమే మూలము, అట 

నుండి బయలు దేరిన రకమే నాశముల ద్వారా శ రీమంతటను [(వసరించుచు 

పుష్టిని, జీవమును ఒసగును. అట్ల భగవద్దీత నుండి (పసరించు ధర్మసారమే 
భారతమునం దెల్లడలను |పసరించుచుండును. n= ఉపనిషత్తు తెని(గింప 

గూడదనెడి మర్యాదకు కట్టువడియే ఆయన దాని సారమును నామ మాత 

ముగా చెప్పెనే గాని నిజముగా తెనిగింపలేదు.” అనెడి వారు కొందరు కలరు. 

ఇడి సారహీనమైన వాదము. తెనిగింపరానిదే యైనచో దానిని తడవృటకే 

ఆయన అంగీకరంపడు. అట్లు గాక యే కొలదిపాటి శ్లోక ములు తెనిగించినను, 

ఆ (వతము చెడినట్రే యగును. పూనిన (వతిన నామ మాతముగ భంగ 
పజచుకొనుట కంటె దానని తుదముట్ట కొనసాగించుటయే మేలు. కావున ఆయ 

నకు ఆ (ప్రతిజ్ఞ లెదు, దానికి భంగపాటును రాలేదు. ఆవళ్యకమైనంతవరకు 

గీతోపనిషత్తు అనువదింపబ డెను. భగవర్గితాపరముగ నించు మించు అజువది 

పద్యములు వాయుట దానిని వదలుట కాదు; సంకేవించి తెని(గించుట, ఆ 

రాంకీ పత తెనుగు సేతకై ఆయన యేర్పరచుకొన్న [పణాళికకు అనుగుణమే 

కాని విరుద్ధము కాదు. భగవద్గీత యెంత ఉత్తమ (గంథమైనను ఆ ఉపదేళ 

మంతయు ఉభయ సైన్యములు మోహరించియున్న ఆ యుద్ధ భూమిలో 
అ(పస్తుతమని విమర్శకుల యభిప్రాయము, ఈ కౌచిత్యమును [గహించియే 

తిక్కన తత్సారమును సందర్భమునకు పొందుపడునంత మ్మాతము చెప్పి కథా 

గతికి నిరోధము లేకుండునంత వరకు సం[గహపర చెను. 
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మరి కొందరు శా వ్రీయమైన శబ్ద నిష్క రత (Scientific Precision of 

Word) సంస్కతమునందువలె తెను(గున సాధ్యము కాదనియు ఆ అసాధ్య 

తను ఎజిగియే తిక్కన దానిని పూర్తిగా తెలిగింపలేదనియు అనుకొం దురు. ఇది 
ఆయన వాక్కు నకు గల శక్తిని ఎజుగక అనినమాట,. తిక్కన కవిత్వము 

జీవగల్హం తెనిగించినంత వరకు ఈ భగవద్గిత నకు శబ్దార్థ నిష్కర్షతయే 
యంమగాని, శాస్తాకర్థ పతిపాదకములైన ఇతర సందర్భముల యందుగాని 

ఆయన  తెలు(గుసేతకు అర్థన్యూనతా శబ్బ్దమ్యూనతాడి లోపము లేమియు 

రాలేదు. శాంతపంచక మునందు ఎన్నో వాక్యములు ధర్మశాస్త్ర సూతను లవలె 

ఒక అక్షరమైనను అనావశ్యక మైనది లేకుండ సంపూర్ణ అర్థ స్ఫూర్తి కలుగు 
నట్లు రచింపడినవి. 

ఈ [కింది మూడు పద్యములు ఆంచుకు ఉదాహరణము. 

కం॥ అనఘ! యనులోమమున. దో. 

పును |బతిలోమమున లయము వొందుటయును గ 

లును సర్వత త్వముల కవి 
a ee) | 

యనయక [బహ్మమను గలయు టేకత్వమగున్. 

(అను-అళ్వా శప 184) 

తే] “పొదలు, దబుగుట కె, పొడ వౌదవు బడుట 

కై, కడను జేరు! బాయుటరై, జనించు. 

బొరియుటకు నై, సుఖంబును బొందు దుఃఖ 

మందుటకు నై, పదార్థము లభిలములును,” 

(అశ్వ. 2ఆ. ప. 165) 

తే! మాతకును, వేదమునకు ధర్మ ంబునకును 

బరములగు గురు, శాస్త్ర, లాభములు లేవు 

తపము లేదు _పవాస |వతంబుకం'ె 

నధిక మైనది యర్శడు మహాత్ము లనఘ:” (అను. 4ఆ. ప.158) 

ఇక భగవదీతను గురించి : గీతను సంగహ పరచుటలో తిక్క 
నార్ముడు సారభూ తములై నకొన్ని శ్లోకములను యథామాతృక ముగాఅనువదించెను 
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కం॥ “"పురుషుండు సెడునను వాడును 

బురుమఃడు సెజుచునని పలుకు ప్పరుషుండును న 

య్యిరువుగు నవివేకుల య 

ప్పురుషుండు సెజుపండు సెడండు భుజవీర్యనిధీ " ($.1.198) 

ఈ పద్యము (క్రింది కోకమునకు యథాతథానువాదము : 

“య ఏనం వేత్తి హంతారం యశ్రైవం మన్యతే హతం, 

ఉభౌ తొ న విజానీతో నాయం హంతి న హన్యతే॥ 

(గీతా-సాంఖ్య 19 ల్లో) 

మరికొన్ని పద్యములలో ఒకటిరెండు క్లోకభాగముల అర్ధములు ఏకోప 

దేశవాక్యముగ సంఘటింప బడినవి. 

కం॥ “ఫలముల యెడ [బహ్మార్పణ 

కలనపరుండగుచు. గార్యకర్మము నడపన్ 
వలయున్; ద_త్హ్య జ్ఞానము 
తలకొనినం గర్మశమము దానై కలుగున్ &” ($. 1-202) 

ఈ పద్యములో “కార్యకర్మము నడపన్ వలయున్” అన్నంతవరకు 

“కర్మణ్యేవాధికార స్తే మా ఫలేషు కదాచన” అనే సాంఖ్యయోగములో గల 
క్టోకపూర్వార్ధమున కనువాదము. అటనుండి “త త్త్వజ్ఞానము, దలకొనినం 
గర్మశమము దానై కలుగున్" అను వాక్యమున 

“శేయాన్ [దవ్యమయాద్యజ్ఞాత్ జ్ఞానయజ్ఞః పరంతప 
ణో 

సర్వం కర్మాఖిలం పార్ట జ్ఞానే పరిసమాప్యతే” 

అను జ్ఞానయోగములోని క్లోకముయొక్క. ఉ త్రరారము [గహింపబడినది. 
షః య — థి 

పద్యము స్వతం త మైనది. 

ఇంకొక విశేషమేమనగా కొన్నియెడల తిక్కన భావ్యక రగా సయితము 

వర్షించి నిగూఢ విషయములను పెక్కి ంటిని (ప్రకాశింప జేసెను. శ్రీకృష్ణుని 
విశ్వరూప (ప్రదర్శనమునకు ముందు అర్జునునిచే ఆయన అనిపించిన మాటలు 
దీనికి తార్కాణము. 

28) 



218 

మ॥ ““అఆతిగుహ్యంబిది, సీవు భూరికృప సీ యధ్యాత్మమున్ గానం జే 

సితి నా కిమ్మెయి విన్మి( గొంత|భమ వాసెన్, మోగి హృద్ద్యయమై 

యతులై శ్వర్యవిభూతి నొప్పు భవదీయంబై ౫ రూపంబు నూ 

చు తలంపె లెడు బోలునేని దయం జక్షుః పీతి గావింపవే” (ఫీ 1-206) 

ఈ పద్యము విశ్వరూపష్మపదర్శనమునకు హేతుభూతమైన అర్జునుని 

విజ్ఞాపనము. గీతలో తత్పూర్యము విభూతియోగాంతము వరకు జరిగిన యుప 

దేశమువలన అర్జునునకు మోహము పోయినదని చెప్పబడినది (మో హోఒయం 

విగతో మమ). అయినను విభూతియాగమున వర్ణింపబడిన విశ్వరూప దర్శన 

యోగ్యత తనకు గలదేని తనకు చూపమని అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుని వేడుకొనెను, 

నిజమారసినచో గత మోహునకు విశ్యరూప దర్శనమే అక్కరలేదు. ఈ లోటును 

గుర్తించియే కప్మిబహ్మ పై పద్యములో ఆ ఉపపత్తిని కలిగించెను. ఎట్టనగా 

అర్జునునకు అప్పటికి జరిగిన ఉపడేశమువలన “కొంత (భమి” మ్మాతమె 

పోయెనుగాని పూర్తిగ మోహము తొలగలేదు. మిగిలిన భమ విశ్వరూపసంద 

ర్మనము వలనగాని పోదు. అప్పటికి జరిగినది సిద్ధాంత శవణము మాత్రమె! 

తరువాత జరుగవలసినది తదర్హసాషాత్కా రము. నేటి (పకృతిళా స్త్ర, పాఠ 

బోధనలోని సిద్ధాన్లము విన్న శిష్యులకు ఉపాధ్యాయులు _పయోగములద్వారా ఆ 

అర్థమును బు జువు చేసి నిరూఢజ్ఞానము కలవారినిగా చేయుటవంటిదే (theory 

and practicals) కృష్ణుడు అర్జునునకు చేసిన ఉపదేశమును, |పదర్శించిన 

విశ్వరూపమును. వస్తుసాక్షాత్కారము జరిగిననేగాని పూర్ణజ్ఞానము కలుగదు. 

అది కలుగుట కే భగవాను డర్జునునకు విశ్వరూపము చూపెను. “కొంత భమ 
వా సెన్” అన్న వాక్యములో నింత యర్థమున్నది. 

మరియు చరమోపదేశముగల 

ళో “సర్వధర్మాన్ పరిత్యజ్య మామెకం శరణం [వజ 

అహం త్వా సర్వపా పేభ్యో మోతముష్యామి మాశుచః॥”” (18-68) 

అను క్లోకమునకు ఏ వ్యాఖ్యాతయు తృప్తికరమైన అర్హము (వ్రాయలేదు 
2 ఇల @ 

ఈ శ్లోకమును - 

తే॥ గీ॥ (కందుకొను సర్యధర్మ వికల్పములను 

నెడల విడిచి దృఢంబుగ నేనొకండ 
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శరణముగ నా(శ్రయింపుము సకలదురిత 

ములకు( దొల(గింతు నిన్ను _బమోదమంద” (భీ. 1-224) 

అని తెనిగించి, పరిత్యజింపదగినవి ధర్మ వికల్పములుగాని ధర్మములు 

కావు అని బోధించుట ఆచార్యపద మధిష్టించిన ఆయనకే చెల్పునుం* 

మజికొన్ని మూలాధారము ఏమ్మాతములేని స్వతంత పద్యములు 

రచించి స్వానుభవ గోచరములై న రహస్యములను కొన్నింటిని ఉపదేశించెను 

ఈ [కింది పద్య మందులకు ఉదాహారణము. 

కం॥ “వరమున నులిచి _తెంపక 

కారాకులు డుల్లి నట్టు కర్మ ములెల్డన్ 

దార పెడణాయవలయుట 

సారకృవన్ దెలియ(జెప్పె శౌరి యతనికిన్” (ఖీ. 1.804) 

ఎతీవెచిన ఆధ్యాత్మిక భాగములలో ముఖ్యమైనది, భగవర్గీతతో సాటి 

వచ్చునది, [శుత్మిపవంచములో జేరదగినది సనత్సుజాతీయము. గీతకువలెనే 
దీనికిని శంకరులు భాష్యము వాయుట దాని మహత్వమునకు సిదర్శనము. 

దీనిని వదలుటలో తిక్కన వహించిన అధికారము నిరుపమానమైనది. ఈ 

ఘట్టమువలన కథకు కల్లిన మేలేమియులేదు. ఆది యుండియు లేకయు నిర్వి 

శేషమే. ఆ ఉపదేశము నాలకించు ధృతరాష్ట్రుడు భగవద్దీత నాలకించి యుద్దో 

నుషుఖుడై న యర్జునునివలె ధర్మమార్షోన్ముఖుడు కాజాలడు. ఆతని చంచలతను, 

కృ త్రిమబుద్దిని మరల్పజాలని ఆ ఉపనిషత్తు నిిష్పృయోజనముగా నుండుట 

కంట తొలగుటయే మేలు. అట్టు తొలగించుటవలన అమూల్యమైన మహ ర్ధి 

శ ఈ శ్లోకములో “ధర్మ” శబ్దమునకు నేడు మనము వాడుకొనుచున్న 
“బాధతి (Responsibility) ఆనే అర్థమని నాకు తోచినది “నీ బాధ్యత 

లన్ని నాకు వదలిపెట్టి నన్ను శరణు చొరుము” అని శ్రీకృష్ణుని యువదెశము. 

బాధ్యతా నిర్వహణాలోచనలో కలిగే క రవ్యతామూ ఢత్వమువల్లనే వికల్పములు 

కందుకొనును. “అట్టి ధర్మ వికలృ్పము.ను తొలగ దోసి నన్నా [శయింపు” మని 

తిక్కనగారి పద్యమునందలి తాత్పర్యము. నేను ఊహించిన పై ఆర్థము వికల్ప 

మునకు పూర్యదశ, నన్నయ భారతమున యయాతి చర్మితలో “ఆలును దాసి 

యున్ సుతుడు నన్నవి పాయని ధర్మముల్ మహిన్” అని శర్మిష్ట పల్కిన 
వాక్యములోని ధర్మళబ్దమునకు ఈ “బాధ్యత” యనియే అర్థము. 
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వాక్యము వ్యర్థముగా బోక ఆత్మ గౌరవమును కాపాడుకొన్నదయ్యెను.ఆ సనత్సు 

జాతీయములోని విషయములు (గంథమునం దచ్చట నచ్చట కొన్నిచోట్ల 

ఆనేకవిధములుగ వివరింపబడు టచే దానిని ఇట తొలగించుటవలన నష్ట మేమియు 
కలుగలేదు. 

భారతములో తాత్విక ఘట్టములు మూడుచోట్ల ఉన్నవి. అందు మొదటిది 

ఫీష్మ పర్వమునందలి గీతోపదేశము. రెండవది ఉద్యోగపర్వమ నందలి సనత్సు 
జాతీయము. మూడవది శాంతి - ఆనుకాసనికపర్వుములలో భీష్ముడు ధర్మజు 

నకు చేసిన విజ్ఞానోపదేశము. ఈ మూడింటిలో మొదటి రెంటినిగూర్చి ఇతః 
పూర్వము చెప్పితిని. ఇక థీష్ముని ఉపదేశము:- పూర్వపు రెండింటివలె ఇది శుద్ద 
తా_త్వీకము కాదు. ఆది చతుర్విధ పురుషార్థములకు సంబంధించిన నానావిధ 

మానవ జీవిత (పవృ_త్తి విశేష ధర్మములను వివరించెడి విజ్ఞానకోశము. ఆ 

భాగము స్మృశింపని భారతీయ సంస్కృతి విశేషమే లేదు. ఆ ఉపదేశము చేసిన 
గురువు భీష్మడు. ఆయనయందు సం|పదాయైక వేద్య మైన ,శుతి స్మృతి పురా 

ణేతిహాన విజ్ఞానమంతయు మూ _ర్రీభవించి యున్నది. దాని నాలకించినవాడు 
యుధిష్టిరుడు. ఆయన గురూపదెశానుసారముగ |ప్రజాపాలనాభారము వహింప 
నున్నరాజు. ఈ రాజునకు యుగములనుండియు పరంపరాగతమెన ఆ విజ్ఞాన 

మంతయు రాజ్యపాలనావసరమున అత్యంతావశ్యక మైయుండును. ఆ ఉపదేశము 

శ్రీకృష్ణుడుగాని, వ్యానుడుగాని, మరి యే ఆచార్మ్యుడుగాని చేయుటకంచె అతని 

పితామహుడు చేయుటలో నెంతో జొచిత్యమున్నది. వంశకమానుగతమైన ఆ 

నం|పదాయమునుు, మనుమనికి తాత బోధించుట పితృ పెతామహమైన నిధులను 
అప్పగించిపోవుటవంటిది. ఈ భాగమున (పధాన పాతల సన్ని వేళ సంబాషణల 

యందును ఎడనెడవచ్చెడి ఉపాఖ్యానముల యందును తప్ప తక్కినచోటుల 
కవిత్వ పదార్థమే యుండదు. నీరసమైన ఆ భాగములను పునరుక్తులు తొలగించి 

యథావకాశముగా తగ్గించి ఉవదేశసారమునకు లోపము రాకుండ తిక్కన 

సరసముగా అనువదించెను. నీరసములై న అర్ధములను కూడ శబ్దగుంభన నైపు 
ణితో ఆయన మనోహరముగ రచించిన విధమును సోదాహరణముగ ఇతః 

పూర్ణము వేర్కొాంటిని. అయినను ఆ భాగము కావ్యోచితవస్తువు తక్కువ 

కలడి యగుటచే దానికి పూర్వాపరములై న ఇతర (గంథ భాగములవలె కొంద 
రకు ఇంపు నింపదు. కాని భారతము కేవల కథాశవణ కుతూహలమును 
తీర్చెడి (ంథమనియు, అందు (పతి |పకరణమును రసవంతముగనే యుండు 
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ననియు ఆశకు కట పొరపాటు. విజ్ఞానసర్వస్వ మనదగిన ఆ మ హేతిహాసములో 
రనస్పర్శ తేని శాస్త్ర్రపసంగములు కూడ ఉండక తప్పదు. వాటిని తెనుంగున 

ఇంకను నం [(గహించినచో తెలుగువారికి ఆ విజ్ఞానము ఆ మాతమేని తెలుగున 

లభింపక పోమ్ర ను. దానిని నయితము ఆయన నిరలంకారమును సహజ నుందర 

మును నైన శై లిలో రచించెను. కథానికోధకములును, *రసములు నైన ఇట్టి 
ఘట్టములు శా స్రకావ్యము లనిపించుకొనెడి పురాణేతిహానములలో ఉండి తీరును. 

ఆ భాగములను కవి యెట్లు తెనుగున అనువదించెనా అని చూచుట మాత్రమె 

పరిఇుస్థానము. ఆ పరీక్షకు తాళుటమ్మాతమే కాక ఇంతకంటె ఈ అనువాదము 

మేలరముగా చేయుట దుర్తభ మనునట్లుగా తిక్కన రచించె నన్నమాట మరువ 
రాదు. సూత పాయమలైన ఆ శ్రా స్త్ర వాక్యములకు ఆయనశె లి అనువై నట్లు 

వేరొక తెలుగుకి శెలి అనువు కాదు. ఈ శైలినిబట్టియ కాక ఇతర యోగ్యత 

లమ బట్టి యు భారతరచనాధికారము తెలుగున తిక్కనకు తప్ప మరియొక కవికి 

లేదని నిస్సం జేహముగా చెప్పవచ్చును. 

ఇతిహాస ద చనోధికారణు : 

కూ రతమువంటి విపుల కావ్యక ర్తకు బుషిజనోచితమెన (కాంతదర్శ 

నము (Pervading visicn) ఆత్యంతావశ్యకము మ హేతిహిసములందలి యితి 

వృత్తము ఆతి విసృృతమై అనేక దేశకాలసమ్మేళనము కలిగి యుండును. కావు 

నను, అందళి పాతల చరితము కథవలెనే వి సరించి పునః పునరావృత్త మగు 

చుండును గావునను ఈ మహాలోకము నంతటిని నొక్క చూపుతో (గహించి, 

[వతి సూయాడ్తై ంశమును గను చెదరకుండ స్వాధీనము చేసికొని యెచ్చటను 

స్వవచో వ్వాఘాతము గాని, ప్యాతస్వభావ వైరుధ్యముగాని దొరలకుండ, తుది 

వరకు నిర్వహించు శకి గలవాడే ఈ రచనకు బూనుకొనవలెను. మణీ సూల 

మైన ఈ క థాభాగము నతి![కమించి, యావల దానిని నడపుచున్న యీశ్వర 

చిద్విలాన యనెడి శ_క్రింగూడ ఆ చూపులోనే దర్శించుట, యీ క్రాంతదర్శన 

ములో నింకొక భాగము. మహాకవులు, కథామా[త నిర్య్వహణముతో( దృ ప్రి 

పొందరు. కథ వారికి సిమిత్తమాతము. అది తెరమీది బొమ్మ. తెరచాటు 

నుండి ఈ ౭కొమ్మ నాడించు సూ త్రధారుని చేష్టితము గుర్తించి పదర్శించుట కే 

వారు యత్న తురు. 
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ఏవం విధ దర్శనమును, సర్వనుబోధములై న తెలుగుమూటల కూర్చు 

తోడి 3 లియు, తెలుగుగంథములలో భారతమునకువలె మ టే (గంథమునకును 

ఆవశ్యకము గాదు. ఆ భారతము |వాసిన మువ్వురల్తో, వారివారి రచనా భాగము 

లను బట్టి తిక్కనకే యా శక్తి సమ(గముగా వశమమునదని చప్పవచ్చును. 

మజియు నిడిహాస క కర్తకు సర్వనంవేద్యము, సులభము నైన శైలి వలె పౌఢ 

జటిలశై లి యక్కరకు రాదు. పాశ్చాత్యులలో ఆ శెలిని “౧16 simplicity’ 

అని లాక్షణికముగా నందురు, 

మజియుు మహేతిహాసక ర మహోదార జీవితమును గడిపినవాడు 

కావలెను (A really epic writer must have lead an epic life). ధర్మము 

కూడ తిక్క నయందు వలె మటి యే కవియెడను సార్థకము కాలేదు. అదికాక, 

కథ యేదైనను, అందలి విషయసారము మ్మాతము కవిచే స్తయముగ ననుభూ 

తము కావలెను. లేనియెడల రచనకు జీవము కలుగ దనెడు మాటయు పెదాని 

వలెనే తోసివేయరాని ధర్మము. ఈ వంచమ వేదమును సవిమర్శముగా విభ 
జించినపుడు అందు మూడే ముఖ్య విషయములు గోచరించును. 

అవి ; 1. రాజనీతి 

లి యుడతం తము 
థి (0 

ల (బహ్మ ఏద్యోప దేశము. 

పుట్టుకచేతను, నడవడిచేతను, విజ్ఞానముచేతను ఈ మూడు మహో 

ధర్మములను ఆత్మధర్మములుగ నిర్వహించి అనుభవగోచరములు చేసికొనిన 
కవి తెలు(గునాంట తిక్కన యొక్క. డే. ఈ కారణములచే భారతరచనకు 

తిక్కన యొక్క_డే యు త్తమాధికారి యని 'చెప్పనగను. ఈ యధికారము కేవ 
లానువాదమునకు అకళరలేదు. తన రచన కేవలానువాదము కాదని తిక్కన 
చెప్పెను. 

“తనుంగుబాన వినిర్మింప( దివురు టరయ 

భవ్యపురషార్భ తరు పకృ్పఫలము గాదె” 

(విరా. 1.18) 



2లితి 

వినిర్మించుట యనగా విశిష్టరూపమున నిర్మించుట ఆని యర్థము. ఈ 

యర్థముననే తిక్కన భారతము పునర్నిర్మాణమమయ్యును. _ పద్దానువాదము 

కాలేదు. భారతము యొక్క అంతరాత్మ ధర్మాద్వైత మూర్తియని తొలుత 

(గహించిన వేత్త ఆయనయే. ధర్మసందేశము ద్వారా ఆ అద్వైత భావమును 

నిరూపించిన క్షు స్వగూ పనిర్మాణమున కూడ దానిని సాధించెను. భారతమంతయు 
నొక [వపబంధమండలిగా, నందొక్కొాక్క పర్వ మొక్కొాక్క (పబంధముగా 

పర్వాంతర్గత ముల గు ను వాఖ్యానములు స్యయంసనమ గములగు కావ్యములుగా 

నూహించి, అవయవమునకు నవయవితో పొత్తు చెడకుండ, సర్వాంగ సౌష్టవ 

మును దృఢబంధమును గల భారతమూ ర్తిని, శ్రీకృష్ణుని విశ్వరూపము వలె 

తీర్చి పదర్శించిన |బహ్మయే .కవిబహ్మ. కర్ణ పర్వాంతము నందలి ఈ 
(కింది పద్యమును చూడుడు. 

చ॥ అనలు(డు భాస్క్యరుండును సుధాంకు(డు నధ్యర సం! పవ ర్రకుల్ 

వినుము నరేంద్ర ఈ క్రతువు విష్షమయం విది నిర్మహించి ర 
ర్షును(డును కరు డున్ సమరరూపమునన్ దగ నీ _పబంధ మిం 

హొనర పరఠించిసన్ వినిన నొందు నరున్ జిర సౌఖ్య సంపదల్" 

(క. 1-897) 

ఈ పర్వ మొక _పబంధమనియు అది పరినమా ప్తి నొందెననియు చెప్పు 

టయె కాక దానిని విన్నను పఠించినను చిరసొఖ్య సంపదలు పొందునని ఫల 

శ్రుతిని కూడ పల్కెను. తిక్కన ఒక్కొక్క పర్వము నొక్కొౌక్క (ప్రబంధ 

ముగా భావించెననుటకు ఈ నిదర్శన మొక్క-టి చాలును. మణియు తిక్కన 

భారతములో పతి చిన్న ఉపాఖ్యానమును స్వయంసంపూర్ణమైన యొక కావ్య 

ముగా రచించుట [బాహ్మణ సమారాధన చేసెడి యొక గృహస్తు భోజనమునకు 
వచ్చిన ఆసంఖ్యాక [బాహ్మణులకు సాముదాయికముగా ఆతిధేయ మర్యాదలు 

జరుపుటయే గాక (పతి బాహ్మణుని (పత్యేకము ఆ నాటి కా ఒక్కడే అతిథిగా 
భావించి (శ్రద్ధతో ఆదరించి పూజించుట వంటిది. 

నాటకీయత :_ సాపాత్గపరముగ శెలిని రెండువిధములుగ వివరింప 
వచ్చుననియు, అందు మొదటిది కావ్య సామాన్య సరణియనియు, రెండవది పద 

గుంభన సరణి యనియు మొదటి దానిలో ఆఖ్యాన, నాటకీయ, వర్ణనాత్మక 
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ములు అను మూడు భేదము లుండుననియు, రెండవదానిలో బుద్ధిగమ్య భావ 

స్ఫోరక, కర్ణ పేయము లనెడి మూడు భేదము లుండుననియ నన్నయ (ప్రకరణ 

మున చెప్పితిని. ఆ (పమాణములను బట్టియే తిక్కనశైలి నాటకీయ మనియు 

బుద్దిగమ్యు మనియు నిర్జశింపవచ్చును. 

నాటకీయ మనగా: 

ఏ కథయైనను కథనరూపమున ఉన్నపుడు ఆభ్యానమనియు, సంవాద 

రూపమున నున్నపుడు నాటకీయమనియు ఆసిపించుకొనును. కథన రూపమున 

నడచిన కథ కొంత కవివశమునను కొంత పాతవళమునను వర్తించును. సంవాద 

రూపముననున్న కథ కేవల పాత్రవశమననే వర్తించును. ఇది యే దృశ్య [శవ్య 
కావ్యములకు గల ముఖ్య భేదము. అయితే సంవాదమే నాటకీయత గాదు. ఆది 

అందులో నొకభాగము మాతమే! నాటకీయతకు |పాణముపట్టు అని చెప్పదగి 
నది పాత సృష్టి. అనగా ప్యాతలు కవిచే వర్దింపబడక తత్త ద్వుణ కర్మా 

నుసారముగా సయంవ్య క్రములగుట పాత సృష్టి చేయు కవి వాటిని స్వయం 

వ్యక్శములగు నట్టొకర్చుటలో నిశితముగా వాటి చిత్తవృత్సి పరిశీలన మొనర్చి 
తదనుగుణమైన మాటలను చర్యలను వాటి కాపాదించును. పాతల వర్శనమే 

కథాగమన మగును. కావున గంథము సంవాద రూపమున నుండుటయు, చిత 
పరిశీలనానుగుణముగ పాత సృష్టి జరుగటయు, సజీవమైన ఆ పాతల 
వర,నమే కథాగమనమగుటయు అనెడి మూడంశమలు నాటకీయతకు ముఖ్య 
లక్షణములు. ఇట్టి లక్షణములు సమ్మగముగాగల (గంథము నాటకము. [(శవ్య 

కావ్యమున కూడ సజీవప్మాత నిర్మాణము జరుగ వచ్చునుగాని అట్టి సందర్భ 

ములు క్వాచిత్మములుగానే ఉండను. ప్మాతలు కవిచే వర్షింపబడుటయే ఆ 

జాతి కావ్యముల లక్షణము, ఆశ్ర కొన్ని [శవ్యములలో సంవాద రూపమునను 

కథ నడుపవచ్చును గాని కథనమే వాటి [ప్రధాన లక్షణము. పాతను వర్ణించు 

టను (పత్యక్ష పద్దతి యనియు (Direct method) పాతను స్వయం వ్యక్త 

మొనర్చుటను పరోక్ష వద్ధతి (1౧61౧666 ౧౧౪౯౧౦6) అనియు విమర్శ పరిభాషలో 

నందురు. వర్ణింపబడిన పృాతలలో చైతన్య ముండదు. 

భారతము రచనా(క్రమమును బట్టియు, వస్తు స్యభావమును బట్టియు 

శ్రవ్య కావ్య మేగాని దృశ్యకావ్యము కాదు. అనగా ఆభ్యానజాతికి చెందిన విపుల 
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కావ్యము. ఆభ్యానజాతిలో |పబంధములు కొంతకు కొంత నాటకీ యసరణిలో 
డచిన నడువవచ్చునుగాని పురాణేతిహాసాదు లైన ఉద్గ)=థములు ఆసరణిని 

నడువజాలవు. అట్టు నడుపుటయు కష్టమే. ఈ గంథములయందు పాత 
చితణాది నాటక లక్షణములను ఆశింపరాదు. ఆ లక్షణములు లేకుండుట ఆ 

'గంథమునకు కళంకమును కాదు, కాని వీటినిగూడ అకువై నంత వరకు నాటక 

లక్షణ ము దితములను చేయగలకవి ఉన్నచో అతని రచ రాసరణినే నాటకీయము 

ఆందుము." అతడై నను సందర్భము పొసగినపుడే నాటకీయపద్ధతి ననుసరించును 

గాని [గంథమంతయు ఆసరణినే నడ పజాలడు. ఈ లక్ష ణములనుబట్టి తిక్కన 

పురాణమనిపించు కొనదగిన భారతమును కావ్యలక్షణశోభితమైన [పబంధముగా 

నానర్బ్చుటయే గాక, ఆ (పబంధమును నాటకీయముగా గూడ సంతరించెనని 
సహృదయలకు విడితము కాక మానదు. అదియే “ఆయన సరణి నాటకీయము” 
అను మాటలోగల తాత్పర్యము. ఇట్టనుటచే ఆయన చెతిలో భారతకథ కథన 
రూపమున నడవలేదని గాని పాతలు ఎచ్చటను వర్హింపబడలేదని గాని అను 

కొనరాదు, కాని అట్టి ఆవ్యాన లక్షణముల కంటె నాటకీయలక్షణములే ఆయన 

భారతమున మిక్కు టముగ నుండును. మురియు సజ్రీవపాతస్ఫమ్షిలోను దాని 

కాధార మైన పాత మనోధర్మపరిశీలనలోను ఆయనకు గల |పతిభ నాటకకర్తల 
లోనే బాలా మందికి లేదు. ఇక [శవ్యకావ్యకర్వల సంగతి చెప్పనేల ? 

af 

తిక్కన నాటకీయతలోని మరికొన్ని విశేషములు 

ప్రబంధముల మాట ఎట్లున్నను పురాణేతిహాసాదులకు నాటకలక్ష ణము 
పట్టించిన కవి తెలుగున ఇంకొకడు లేడు. ఆయన నాటకమునందువలె రంగ 

(పసాధనమును అభినయనూచనలను, జనాంతిక స్యగతములను, పాత (ప్రవేశ 

నిష్క 9మణములన్సు పాత్రల అవయవ విక్షేషములను సైతము (పదర్శించును. 
స్వభావముచేత ఆయన నాటకక ర్రకావలసినవాడు, కాని ఆభ్యాన. రచనచేయుటచే 

ఆ లక్షణములను దీనియందు (ప వేళ పెట్టి తనరచన నాటకీయసరణి అనిపించు 

కొనెను. కావుననే ఆయన భారతమునుచదువుచున్న పుడు కథను చదువుదున్నట్లు 

గాక నాటకమును చూచుచున్న భావనకల్లును. ఆనగా రసాస్వాద జన్యమైన ఆనం 

దము కల్గును. అసలు సాహిత్యపఠనమునటు ఫలముగా చెప్పబడిన రసాస్వ్యావము 
నాటక (పదర్శనము చూచుచున్న ప్పుడు సామాజికులకు కల్షెడి ఆనందానుభ వ 

(29) 
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వరముగ భరతునిచే చెప్పబడెను. శృవ్యకావ్యమునకు గాని (పదర్శనార్హత 
. లేని దృశ్యకావ్యమునకు గాని, భరతుని సిద్ధాంతము అన్వయింపదు. దర్శనవేళ 
కాక [శవణపఠనవెళలయందును కావ్యములు ఆనందదాయకము లగుచుండు 

టను గురించిన ఆలంకారికులు తరువాతికాలమున ఆ ర ససిద్ధాంతము (శవ్యకావ్య 

ములకు కూడ ఆనువర్తింప జేసిరి. అట్టు చేయుటలో వారు [శవ్యకావ్యముల 
నన్నిటిని లత్ష్యమ.లుగా (గపింపక |పత్యక్షకల్చ్పములై న వాటియందు మాతమే 

రసోదయము కల్లునని ఒక మేర ఏర్పరచిరి. “పత్యక్ష కల్పము” అనగా భూత 

పూర్వమైన వృతాంతము ఇంచుమించు యథాతధముగా మరలకంటియెదుట 

కానవచ్చుట. నాటకధర్మమిడియే కదా! ఏనాడో, ఎక్కడనో జరిగిన యొక. 

వృతైంతమును ఈనాడు మనకంటి యెదుట జరుగుచున్నట్టుగా చూపుటయే 

నాటక [పదర్శనము. అందుచేతనే కథ భూతకాలికమైనను నాటకరచన వర్త 
మాన[క్రియాపయోగముతో రదింపబడును. నాట కేతరమైన కావ్యపఠనవెళను 

రసోదయము కావలెనన్నచో కథానంవిధానము నాటకమునందులె |పక్యక్షము 

కొవలసి యుండును. పాతల మానసిక భావవివర్తములను, శ రీరావయవ విశేష 

ములను గ్యాత స్వరకాకువులను భావించి పాతానుగుణముగ సందర్భానుసార 

ముగ చితింపగల కవులకే కావ్యమును పత్యక్షగోచర మొనర్చుటసాధ్యమగును. 

అట్టి కావ్యములే రసవంతములు ఆనిపించుకొనును. తెలుగుకవులలో కూలంకష 

నాటకీయ (పజ్జగల మహాకవి తిక్కన. (పబంధకవులలో అట్టి (_పజ్ఞకలవారు 

మతజికొందరు కలరుగాని వారు తిక్కనతరు వాతనే పరిగణింపబడినవారు. మరియు 
ఆ (పబంధములు భారతమువలె అతి విస్తృతికల కథలు కావు. అవి పరిమిత 

పరిమాణము కలవి. అందు వర్తించు పాతలును పరిమితసంఖ్య కలవి. ఇక 

భారతమా, అసంఖ్యాక పాలతో నడిచెడి అతి విసృత వసు |పపంచము. 

విపులతరమైన పటముమీద చి|తింపబడిన మూర్తులలో సూక్ష్మ లేఖలు మరుగు 

పడు ననుట చి తలేఖన కళాధర్మములలో నొకటి. అక్ష సాహిత్యమున కూడ 

విపులతర మైన వస్తుపపంచములో సూక్ష్మ వివర జములు కవిభావనను తప్పించు 

కొని పోవును. భారతములో అట్టి సూక్ష్మ వివరణ విస్మరణ మెయ్యెడను జరుగుట 

లేదు. ఈ సిద్ధాంతమునకు (గంథమంతయు ఉదాహరణమే. అయినను ఒకటి 

రెం డుదాహరణములు చెప్పెదను. (1) (ద్రౌపది సైర౭|ధ్రీవేషమున విరాటపురము 

చొచ్చునపుడు సైరంధధ్రీవేషమున కుచితమౌనట్లు జడను విప్పుకొని “వలపలి 
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దిక్కున కించుక మలగునట్టు ” కొప్పు పెట్టుకున్న దట. (2) సుధేష్టను చేరబోవు 

నప్పుడు “తల సీర యరసి” వినయవై భవముతో చనియెనట. (8) గాంధారీ 

ధృతరాష్ట్ర ల వెంట వనవానమునకు పోవ సంకల్పించిన కుంతీదేవి ఆ తలంపు 

మానుమని వేడుకొనిన ధర్మజునకు తన తలంపు మారదని చెప్పునపుడు- 

కరకర 

నిజస్స_౦ధంబుననున్న గాంధారికరంబు6 గరంబు నయంబున. బాపి 

ఆతని దిక్కు మొగంబై " 

“సివేమియు ననకుము సవా 
దేవుని నేమరక యరయు దినకర నుతునిన్ 
భావమున దలపు మే నా 
వసముని పుట్టు వడచితిం గపటమునన్ ” అనియెను. 

(4) |దౌపది కీచకుని వలన తాను పడిన భంగపాటు భీమున కెజిగించు 

నదియై రాత్రివేళ మహానసశాలకు పో ము నిద్రలోనున్న ఆతనిని మెల్లగా సంబో 
ధించెనట. అతడు మేల్క ని చీకటి గావున వ్య క్రిని గుర్తువట్టలేక “ యెవ్వరిది!” 

యనెనట. ఆమె “నేను” అని బదులు చెప్పినదట. ఆ యెలుంగును బట్టి ఆతడు 
ఆమెను [దౌపదిగా [గపాంచెనట. ఇట్టి శారీరక చేష్టలు, వాచిక కాకువులు, నాటక 

పదర్శనమున నటులు చేసెడి అభినయ విశేషములు. వాటిని కూడ కథా వర్త 
నమున ఇముడ్చుట చేతనే కావ్యార్థము వత్యక్ష కల్పమైన . దాని ఫలితముగా 

విషయ |పధానమైన ఈ యితిహాసము నాటకముగా రస |పధానమైనది. నిర్వచ 

నోత్తర రామాయణ (పకరణమున నే నుదాహరించిన సీతావిలాస, రంభారావణ 
సంవాదములు ఇయ్యెడను ఉదాహరణములు కాదగును. మరి అట్టివి వేనవేలు, 

శె లిలో రెండవ అంశమయిన పదగుంభన 

శబ్దవిన్యాస సరణినిబట్టి ఒక కవియొక్క. లి భావనస్ఫోరక మో 

(ఆవేశజనకమో), కర్ణ పేయమో, బుద్ధిగమ్యమో ఆయి ఉండుననియు, ఈ 

గుణములు సందర్భమునుబట్టి ఒక్కొ.క్కయడ నసమ్మిళశితముల్లై యుండుట కల 

దనియ్కు అయినను [పధానముగా ఏదో ఒక గుణము ఒక్కొక్క కవి శైలికి 

ఆత్మధర్మముగా నెగడుచుండుననియు ఇతఃపూర్వము చెప్పితిని. ఆ (ప్రమాణ 
మునుబట్టి తిక్కన శైలి పధానముగ బుద్ధిగమ మ్యము అని చెప్పవచ్చును. 
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ఆలంకొ రీకులు కావ్య గుణములుగా పేర్కాన్న వాటిలో ఆర్థవ్య క్రి (౧౦౧౧6౯౧, 

సమ్మిత త్రము (Precision}, నంకేమము (Brevity), సమత (Balance) 

మొదలగు గుణములన్నియు బుద్ధిగమ్యమైన శైలికి లక్షణములు. కేవల కర్ణ 

పేయములై_న గుణములను తిక్కన ఎచ్చటను ఆదరింపలేదు. భావస్ఫోరకము, 
బుద్ధిగమ్యములై న గుణములలో సందర్భ్భోచితముగా ఒకొక్క దానికి పాధాన్య 
మిచ్చి హృదయార్ధ తను, బుద్ధివికాసమును సమముగా కలిగించును. భావా వేశము 

గల ఘట్టము లందును బుద్ధి గుణములకే ఎక్కువ అధికారమిచ్చును; గాని ఆ 
ఆవేశ పవాహమున బడి మున్కలువై చుచు కొట్టుకొని పోడు. తతృలితముగా 

కావ్యశిల్ప అక్షములలో శిరోభూషణ మనదగిన డొచిత్య సరిపాలనము ఆయన 

రచనలో (పతివాక్యమునందును |పన్ఫుటమగుచుండును. జీవితములో ఆయన 

మహామేధావి. ఆ మేధావితయే ఆయన శెలికి ఆత్మధర్మము. 

ఈయన రచనలో అర్థము ననుసరించి శబ్దము నడుచును గాని ళబ్దము 
తీసిన దారిని నడచి అర్థము (భంశము కాదు. ఏ కవికేని తన భావమున గోచ 
చించినదంతయు రచించి చూపుట దుర్హభము. శుద్ధ భావనా పపంచమునకు 

సంబంధించిన ఆతని యూహ మూర్త ప్రపంచమనదగిన శబ్బములో అవతరించు 
నప్పటికి అనేక సంకటమ'లకులోనై పరిమితరూపముతోనే వ్య క్తమగును. 
సాధారణ కవులందరు శబ్దాధికార సంక టములకు లోనయి యివి నడిపిన దారినే 

తమ భావముల పోనిచ్చి యా యీషశృలముతోనే తృ ప్రిఫొందెదరు. భావ 

[భంశము నంగీకదింపని మహాకవులు శబ్బమునే భావమునకులోనుగావించి భావాను 

గుణముగ దానిని పల విధముల తిప్పి మలచి నడిపింతురు. ఏరే వశ్యవాక్కు లు, 

ఈ కావ్యము తిక్క నవలె నిర్వహించిన తెలుగు కవి మరియొకడు లేడు. 

మరియు ఈయన రచనలో నొకొక్క యడ ఒకే వద్యమున కార్య కారణ 
సంబంధము గల అనేక వాక్యములుండును. ఈ వాక్యముల సంబంధములను 
మన మూపహించుకొనవలసినదే గాని ఆయన చెప్పడు. 

చం॥ “పగ యడగించు చెంతయు శుభం బది లెస్స; అడంగునే పగన్ 

బగ; పగగొన్న మార్కొనక పల్కక యుండగ వచ్చునే; కడున్ 
దెగ మొదలె ల్సి పోవ బగ దీర్పగ వచ్చిన కౌర్య మొందు; నే 

మిగతి దలంచినన్ బగకు మేలిమి లేమి (ధునంబు కేశవా” 
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ఈ పద్యమున “పగ ఆడగించుట లెస్స” అని ఒక సిద్ధాంతము చేయ 

బడినది. ఆ ఆడగిందుట [కౌర్యరహితముగ జరుగవలెనని ఇంకొక సంకేత 
వాక్యము చేర్చబడ్డది. ఈ రెండు వాక్యములకు నడుమ ఒకదాని నొకటి పూర్వ 
పక్షము చేయుచు మూడు వాక్యమ లున్నవి. ఆ మీమాంసాఫలితముగా [కార్య 
రహితముగా పగదీర్చుకొనుట సాధ్యము కాదు గనుక ఆసలు పగబూనుటయే 

అకార్యమని నిశ్చయింపబడినది. అర్ధ సంవాదము కలిగి సమానబలము గల 

ఇందలి వాక్యములను ఇంకొక కవియైనవో ఏ సీసపద్య ముననో వివరముగ 

(వాసియుండును. తిక్కనది ఆ వద్ధతికాదు. మరియు సిద్ధాంతమును సయు కిక 

ముగా సమర్థింపుచు తర్క సహము చేయుట ఆయనకు పరిపాటి. “అమలోదా త్ర 

మనిష” కలవాడు కనుక తర్కమునకు తాళశాలని యే సిద్ధాంత మును చేయడు. 

ఒక పద్యము నుదాహరింకెదను. 

“వల నధికంబుగా గలుగు వైద్యులు క్రాస్త్రము లభ్యసించి మం 

దుల నొడగూర్చ నేర్చి, తమదోషము లారయు శ క్రీకల్లి యా 

రులకు జికిత్స చేయుదురు రోగము వాయమిలేదె ? వారు రో 
గులగుట కాన మెట్ట? ([పతిహాల విధిన్ నరు నేర్పుతో చునే ?” 

ఈ పద్యములో నరుడు తన పజ్జచే |ప్రతికూలవిధిని అతి క్రమింప 
జాలడను సిద్ధాంతము చేయబడినది. దానికి సమర్థుడైన వైద్యుడు చికిత్స చేసి 

నను రోగము పోకుండుట దృష్టాంతముగా నీయబడినది. వైద్యుడు అన మర్ధుడే 
యెనచో ఆ దృష్టాంతమే అసమర్థమగును. కావున సమర్థుడైన వైద్యుడే (గహింప 

బడెను. వైద్యుని సామర్థ్యమును నిరూపించుటకు అయిదు లక్షణములు పేర్కొన 
బడినవి. వాటిలో మొదటి” శాసా9భ్య సనము, రెండవది మందులు చేయు నేర్పు, 

మూడవడి రోగనిదానము, నాల్గవది చికిత్సా కౌళలము, అయిదవది “వలను”- 

అనగా ఉపాయమని సాధారణార్థము, సమయోచితో పాయము అని విశేషార్థము. 
(Resourcefulness); చికిత్స చేయునపుడు ఎప్పటి కప్పుడు తటస్థించు 

బెట్టిదములను తొలగ దోయు నేర్పు. ఈ లక్షములలో నేది లేకున్నను వైద్యుడు 
సమర్ధుడే కాజాలడు. వాటిలో ఉపాయము అతిముఖ్యమగుటయే కాక శాస్తా9 

భ్యానమునకు పూర్వమే వెద్యుడు కాదలచిన వానికి ఉండవలసిన సహజ లక్ష 

ణము, అందుచే నది మొదట పేర్కొ నబడెను. సులభముగా నున్న ఈ పద్య 

ములో తర్క మయమైన ఇంతే విపులార్థమున్నది. ఇందు ఆర్భాతిశాయియైన 



280 

శబ్దముగాని శబ్లాతిశాయియెన అర్జముగాని ఎచ్చటనులేదు. ఇట్టివే ఆయన శైలికి 

గల లక్షణములు. ఈ శెలియే బుద్ధిగమ్యమని చెప్పదగినది. 

మరి కొన్నిచోట్ల భావము యొక్క లోతునుబట్టి ఆర్థమునకు ర్వుటితి 
స్పూర్తి కలుగదు. ఆసలు ఎకవి రచించిన పద్యమునకై నకు ఆర్థము చెప్ప 

టూనెడివాడు ఆ కవి ఆ పద్యములో చెప్పదలచిన భావమెదియో మునుముందు 

ఊహించి అవగతము చేసికొన్ననేగాని అర్థము చెప్పజాలడు. కవి హృదయము 

గోచరము కానివాడు ఆ పద్యమునకు ఆర్హమే చెప్పలేడు. అనగా వ్యాఖ్యాత 

కవికి గల భావుకత్వము కలవాడై యుండవలెనన్నమాట. ఒకటి రెండు ఉదా 

హరణములు చూడుడు .- 

కం॥ “పరిచారికాత్వ రేఖా 

పరిణతి తనమేన నచ్చుపడు భావనకున్ 

దిరమై తలకొను నంతః 

కరణముతో పురము [ద పదకన్యక సొచ్చెన్.” 

ఇది ద్రౌపది సుధేష్టయొద్ద 'సైరం(ధిగా వర్తింపబోవు సందర్భమున 

చెప్పినది. ఆమె ఒక మహారాజునకు పట్టమహిషి. కాలవశమున పరిచారిక 
కాబోవుచున్నది. ఎంత నెర్చుతో వేషము మార్చుకొని నటింప బూనినను ఆమె 

రూపరేఖలు సహజ (ప్రాభవమును వెలడించుచునే యుండును. వేషమే గాక రేఖ 
సైతము పరిబారికాత్వ స్ఫురణ కల్గింపనిచో గుట్టు బయటపడును. రేఖను 

మార్చుకొనుటకు శరీరవర్జమును మార్చుకొనుటవలె ఆతి దుర్వటము. కాని 

భావితాత్ములైనవారు (తికరణభద్ధిగా భావన చేసినచో ఆత్మీయ రేఖనుగూడ 
మార్చుకొనగలరు. అట్టి భావన చేయుటకు,  ఆంతఃకరణము అచంచలమై 

యుండవలయును. ఈయెడ పాంచాలి తన శరీరమున పరిచారికాత్వరేఖ 

పొచ్చెము లేకుండ ముద్రితమగుటకై తాను చేయు భావన స్థిరమైయుండదగిన 
అంతఃకరణముతో పురము సొచ్చినదని ఈ పద్యముయొక్క_ భావము. “భావన 

వలన రేఖ మార్చుకొనవచ్చును” అనెడి యోగశాస్త్రరహన్యమును అర్జునుడు 

బృహన్నల యయ్యెడు సందర్భమున కూడ తిక్కన వ్య క్రపరచెను. ఆ వాక్య 

మిది; “వదనంబు కొమరు భావనచేసి వేరుగా” అర్జునుని ముఖ సౌందర్యము 
భావనవలన మారిపోయినదట. అగాధమైన ఇట్టి అర్జగాంభ్యీము నూహిం పలేని 
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వారికి ఆయన పద్యములు విన్నంతనే అర్థ ములుకావు. ఈ గుణమును 

(గహింపలేక తిక్కన కవిత్యమునకు 'పసన్నతా గుణము తక్కుువయని కొంద 

రగుకొందురు. అగ్గగాంభీర్యమును అ[పనన్నతగా తలచుట అశిక్షిత బుద్ధులకు 

సహజమే. 

ఇంకొక ఉదాహరణము చూడుడు. 

“సణియశ చెలువున నెజసిన లోకర 

క్షణ మనంగ గళంబు చాయదోపొ 

హరిహరనాథుడు తనకు |పత్యక్షమైనపుడు తిక్కన చేసిన ఆ రూప 
వర్షనగల పద్యములోని పాదమిది. కాలకూటము [మింగిననాడు ఏర్పడిన 

గళంబుచాయ ఆ దేవుని కంఠమున కానవచ్చెనట ఆనాడు లోకరక్షణార్థమై 

ఆయన హాలాహలమును [మింగెనుగాన ఆ ఛాయయే ఇక్కడ లోకరక్షణముగా 

అభేదాధ్యవసితమైనది. ఆయితే ఆ నల్లని ఛాయయే ఆదర్శప్రాయమైన 
సౌందర్యముతో నిండియున్నదట. ఈ ఆర్థమునకు తిక్కనవాడిన వాక్యము 
“గుజియైన చెలువున నెజిసిన” (51116 with ideal beauty) అని. ఈ మూడు 

అచ్చతెనుగు మాటలలో “ఆదర్శ[పాయమైన సౌందర్శముతో నిండిన" ఆన్న 

వాక్యార్థము ఇమిడియున్నది. ఇడి (గహింపలేని వారికి ఆయన కవిత్వము 

అపసన్నముగ తోచుట వింతగాదు. మరి ఆధ్యాత్మికములైన కొన్ని ఘట్టము 

లలో వేదాంతశాస్త్ర పరిజ్ఞానము యోగశళాస్తా9నుభవము లేనివారికి ఎంత ఆలో 

చించినను ఆర్థముగాని పద్యములున్న వి. అటి ధర్మశాస్త్ర _పసంగములు వచ్చి 

నపుడును అట్టివే కొన్ని పద్యములు గలవు. వాటినై నను ఆపసన్నతాదోష 
జుష్టము లనరాదు. కావ్యములలో శాస్తాంర్థ _(పసంగము వచ్చినపుడు తచ్చాస్త 

పరిజ్ఞానము లేనివారికి అవి దుర్చోధములగుట సహజమే! దానికి మన విజ్ఞాన 
లోపమే కారణముగాని కవి రచనాలోపము కారణము కాదు. 

అర్థమునకు ముందు విన్నంతశే చెవికి ఇంపున్కు మనస్సునకు హాయిని 

గొల్పెడి పద్యములు తిక్కన రచనలో చాల ఆరుదుగానుండును. క్యాచిత్స్క_ము 

లైెనవి కొన్ని ఉండవచ్చును. అవియైనను కేవలము ఆక్షరరమ్యత నాశించి 
(వాసిన పద్యములుగావు. భారతమున ఇతర భాగములందును భాగవతాది 

ఇతర |గంథములందును సందర్భము నుండి వేరుపరచి ఇంపుగా చదువుకొన 
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దగిన పద్యము లనెకములుండును. తిక్కన భారతమున [పతీ వద్యమును 

సందర్భనసంకీళితమై ఆవయవితో విడరాని పొత్తును కలిగియుండును గాన 

దానిని వేరు పరచి ముచ్చటగా చదువుకొని మురియుట పొసగదు. 

“చిచ్చరకన్నుమూసికొని చేతి|కికూలము డాచి లీలమై 

వచ్చిన రు దుచందమున (వాలెద వీ వనిలోన నోర్వగా 

వచ్చునె నిన్ను నెట్టి మగవారికి నీ కప నాశయింపగా 

వచ్చితి మేగతిన్ గెలువవచ్చు మహాత్మ యెొజుంగజేయవే” 

ఇత్యాది పద్యములు కొన్ని సందర్భములనుండి వేజుపరచి చదువు కొను 

టకు అనువుగా నుండునగాని ఆవియెనను సందర్భముతో కలిసియున్నప్పటి 

చిత్త సుఖమును విడిగా కలిగింపలేవు. అనగా! తిక్కన పద్యరచనా 

పరాయుణుడు కాదు; కాన్యశిల్ప పరాయణుడు. ఆ శిల్పములో ప్ర స్థానమున 

ఏ వాక్యము ఆవశ్యకమగునో దానినే ఘటించి మూరి సౌష్టవమును రసస్ఫూ 

రిని కలిగించును. అవయవినుండి విడదీసిన ఏ ఆవయవమును ఇంపు 

గొలుపదు. 

ఇంకొక విశేషము 

ఆం|ధవాజ్మయములో సంస్కృత జటిలము, సమాసఘటితము, అక్షర 
రమ్యమ్ము భావాతికాయిశబ్దము, నైఘంటికము ఆయిన శై లియొకటియు, దేశ్య 

పదఘటితము, నాతిసమాసభూయిష్టము, లోకవ్యవహారసిద్ధము అయిన శైలి 

యింకొకటియు రెండు భిన్నమార్గములుగా తొలినాడే యేర్పడను. దీనిలో 

మొదటి దానికి నన్న యయు రెండదానికి తిక్కునయు గురువులు. ఈ రెండు 

తెలుగు భాషలో నాటినుండి నేటికిని విడివిడిగా సాగుచునే యున్నవి. ఆర్యా 
న లలో నన్నయ శౌలిని అనుక దించి కృతకృత్యులయిన కవులు చాలమంది 

కలరు. శ్రీనాథపోతనాదులు, ఆ శె లికే మరికొంత వన్నె పెట్టి గురువునకు 

(పత్యుపదేష్టలు ఆనదగినవారుగా గణనకెక్కిరి. తిక్కనను అనుకరింప జూచిన 

వారు దేశ్యు పదమయమైవ రచన చేయగలిగిరేగాని ఆయన శైలిలోని తక్కిన 
విశేషములను స్పృశింపలేక పోయిరి. అనగా ఆయన శైలి అనుకరణ సాధ్యము 

కాదు. నిజమునకు భావగతి కూడ శైలిలో ఒక భాగమని అంగీకరింతు మేని 

ఒకని శైలి మరియొకని కెన్నడంను అనుకరణీయము కాదు. అది ఆతని ఛాయ 
వంటిది. ఇచ్చట (పస్తావింపబడిన అనుకరణీయత బాహిర మైన శ బ్బగతికి 
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సంబంధించినది మాత్రము. తిక్కనశై లి అననుకరణీయ మన్నప్పుడు ఆయన 
కాబ్దిక శై లియు అసాధ్యమే ఆనుకొనవలయును.  ఆయనవలె లోక సాధారణ 

భాషలో వీవవంతములై న వాక్యములు [వాసిన కవి ఇంకొకడు లేడు. 

వరనలు  చి(తణము 
వో 

కావ్యమువందలి వర్ణనలు వస్తువర్ణనమనియు రూపచితణమనియు భావ 

చిత్రణ మనియు మూడు విధములు, రమణీయములైన సూర్యచం[ ద్రోదయాడి 

(పకృతి దృశ్యములును, పా్యతలు వర్తించు రంగస్థలాది సన్ని వేశములును, 

వస్తువర్ణనలగును. మరి ఆ రంగమున (ప్రవేశించు పాత్రల రూపురేఖలను, మనో 
భావములను వర్ణించుట రూపచ్చితణమగును. అలంకార శాస్త్రమున వీటిలో 
మొదటి వర్గమున కుద్దిపన విభావమనియ్యు రెండవదానికి ఆలంబన విభావ 

మనియు పేర్లు. కథలో ఒక వివాహమఘట్టము సందర్శించినపుడు ఆ వివాహ 

మంఓపమును ఆందలి వేడిని నానావిధమంగళ దవ్య సముచ్చయ స్థితిని బంధు 

మి తజన సమా వేశమును వర్ణించుట వస్తువర్ణ నము పెండ్రిపీటలమీద ఆసీనులై న 

నూతన వధూవరులను వర్ణించుట రూపచ్మితణము. మరి వారి మధురమనోభావ 

సంచారమును వర్ణించుట భావచ్యితణము. ఈ మూడును విడదీయరాని పొత్తు 

కలిగియుండుట నిజమే కాని, వాటికిగల ఈష ద్భేదమును గుర్తించుట 

మా్యతమే విమర్శ ధర్మము. ఈ మూడును ఊత్తరో త్తర చతురతరములు. 

అందును మూడవది (భావవర్ణన) కవియొక్క ఆంతర జగద్దర్శన నివుణతకు 

పరీఇా స్థానము. సజీవపాత సృష్టికి ఆ దర్శనమే మూలభూతము. సాధారణ 

ముగా'ఈ మూడు విదములను వర్ణనలనియే చె ప్పుచుందుము, అందు త ప్పేమియు 
లేదు. తిక్కనగారి సన్ని వేళ వర్ణనలును, మూరి వర్ణనలును, భావ వర్షనలును 

పరస్పర పోషకముల్లై రసోదయము కల్గించుచుండును. 

ఆయన చేతబడిన భారతభాగమున యున్ధభూమియు, అందు సంహార 

తాండవమొనర్చ్భు వీరుల మూ ర్తులును _పధాన వర్ణ నీయాంశములు. యద్ధపంచక 
భాగమునగల కథయంతయు ముఖ్యముగా ఈ రెండంశములకు సంబంధించినదే. 

ఈ భాగమును యుద్ధభూమిని పప్రవహింబెడి ర క్రవాహినులవలె రౌ|దభయానక 
రన|పవాహములను వెల్రినిరియించి తిక్కన రమణీయ భయంకరమైన ఒక 

(30) 



ిలిషీ 

లోకమును చితించి పదర్శించెను. ఆయన యుద్ధభూమిలో రుదునివలె ఆనంద 
పారవశ్యముతో తాండవించుచు ఆమిదు పర్వముల వీరగితము దేవతలు ఆల 

కించునట్టు ఎలుగెత్తి పాడినాడా? అని యనిపించును. ఆ వీరగీతముయుక్క తుది 
చరణమే స్రీ పర్వము. అప్పటికి గతించిన పదునెనిమిది రోజులలో పోరిపోరి వీర 
స్వర్గము నలంకరించిన శూరుల క శేబర ములను, ఆవి చివరికి జీర్ణించి గుర్తుపట్టరాని 

ఆంగవై కల్యముతో పడియున్న స్థితిని చితించుటలో ఆయన చూపిన సునిశిత 
మైన భావన ఊహింపవలసినదే కాని ఉగ్గడించుటకు సాధ్యముకాదు. యుద్ధము 

లను వర్థించిన యుద్ధ పంచ కములో [పవహించిన రౌ|దభయానక రసముల 

వలెనే ఇచ్చట త్రీ పర్వమున కురుకాంతల అ శుజలముతో పాటు కరుణ బీభత్స 

రసములు వెల్లివిరియుచుండును. భర్తల శవములమీద విలపించు వరపత్నులు, 
పుతుల శవములమీదబడి విలపించు వీరమాతలు దుఃఖపరవళలై చేయు ఆ!కోళ 

నినాదములు నీరవమైన నాదముతో పాఠకుల హృదయములనే కాక ఆత్మలను 

గూడ |దవింపజేయుచుండును.ఆ పర్వములో అక్షుజ్ణములై న కొన్ని వృ త్రములు 

వాడబడినవి. అవి గేయ పాయములు. పఠన సామర్థ్యము కలవాడు వాటి గేయ 
లక్ణమును సువ్య క్రమగునట్టు చదివినయెడల ఆ కరుణఠసము ద్విగుణికృత 

ముగా అనుభవింపబడును. కావ్యకళతో కరుణమునకును గీతికిని సహజ సంబం 

ధము కలదు. ఆ పొలికలనిలో పడియున్న శవముల చితణము, చి,తకారుడు 
చి తింపలేక పోవుటయేకాదు. ఛాయా[గాహక యం తముకూడ [గహింపజాలదు. 

ఆ మూర్తులను తిక్కన [ప్రత్యక్షముగా శబ్దచిత మొనర్చిన నేర్పు ఆయనకే 
చెల్టును. ఒక ఉదాహరణ చూడుడు- ఇది శల్యుని శవవర్ణన, 

గ॥ “బోరగిల బడ్డవాడు గపోలమొకటి 

పుడమి మోసినయది మోము పొలుపు పెడదు 

వీడె చూచితె శల్యుండు వెడలియున్న 

జిహ్వ దినియెడి వాయన శ్రేణి కృష్ణ 1” 

అసాధ్య సంస్థానకములైన ఇట్టి రూపములను స్వాభావికముగా చి_తించు 
టలో ఆయనకుగల కౌశలము భారత మెల్టెడలను కానవచ్చును, ఇంకొక ఉదా 

హరణము నిచ్చెదను. పాంచాలి సుధేష్టను చేరబోవునపుడు ఆసీనయైయున్నను 

ఆ రాజపత్ని ఆదరపూర్వకముగా “రమ్ము” అని చేరదీయుట ఇందు వర్ణింప 

బడినది. 
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“కనుగొని గారవంబును మొగంబున గేల బురః [పసారముం 

చనువున నమభావమును దంతమరీచుల సామి నిర్ణమం 

బును దనలో( గడల్కానంగ భూరితరాదరరేఖ నిందు ర 

మ్మనవుడు నంతనంత [దుపదాత్మజచేరి వినీతి నిల్చినన్ .” 

సుధేష్ణ గౌరవభావము తోచెడు మొగముతో చాచిన చేతులతో, లేచి 

నపుడు సగము వంచిన శరీరముతో, చిరునవ్వువలన కొంచెము వ్య క్షమైన దంత 

కాంతులతో మిక్కిలి ఆదరభావము సూచించుచు ““ఇందురమ్మ'” అని చేరవిలి 

చినడట. పాంచాలి అ+తంతజేరి వినీతితో నిల్చినదట. ఇంకొక కవియైన 

సుధేష్టజూపిన ఆదరభావమును ఆమె అవయవచేష్టా వివరములతో పనిలేకుండ 

గనే నూలముగా ఒక్క వాక్యములో చెప్పి ముగించును. ఆ వాక్యమువలన 
సందర్భ తాత్సర్యమే బోధపడునుగాని (పత్యత్షమూ ర్తి దర్శనము కలుగదు. 
మనచే ఆ మూ_ర్రదర్శనము చేయించుటయే తిక్కనగారి శిల్పలక్షణము. 

సంస్కృత కవులలో భట్ట బాణుని కాదంబరి ఈ రూపచ్శితణ కౌశలమునకు 

(వథమోదాహరణము. ఆయినను అది వచన రచన కనుక కొంచెము సుకరమే 

యగును. తెలుగులో ఈ (పజ్జకలవారు ముగ్గురు, నలుగురు మాత్రము కలరు. 

వారిలో తిక్కన కాలమునుబట్టియేకాక ప్రతిభను బట్టియు [ప్మృపథముడు. 

మరియు మూర్తి చితణములో స్థిరరూపమును వర్చించుటకంటె చరరూపమును 

వర్ణించుట కష్టమైనపని రూపగతమైన సహజ సౌందర్యము దాని చరమావస్థలో 
ద్విగుణీకృతమై మోహనమగును. ఆ చరమావస్థను వర్ణించు నేర్పు ఎగిరెడి 

పక్షిని కొపైడు విలుకాని నేర్పువంటిది. తిక్కన క్షైళతరమైన అట్టి చరరూప 
మును వర్షించుట కే కుతూహలపడును. దీనివంటిదే [ప్రాణుల ఆకారములకంటె 

తన్మనోభావముల వర్జించుటలోగల క్లేశము. ఆకారము బాహిర. [ప్రపంచమున 
సంబంధించినది; ఇంగితము ఆంతర |[పవంచమునకు సంబంధించినది. ఉభయా 

త్మకమైన రూపము వర్ణింపబడినప్పుడే దాని ఆత్మ వ్యెక్తమగును. తిక్కన 
రూపచిితణలో ఆకారము దాని చలనము, తదంత:ఃకరణ (పవృత్తి కలసి 

రాశీభూతమై సమ్మగ సౌందర్యమును వెలార్చుచుండును. 

భాషాసృష్టి 

కావ్యరచనకు యోగ్యమైన ఆం ధభాషలేని రోజులలో శిష్టమైన భాషను 

నిర్మించుకొని కావ్యరచనను నిర్వహించిన సిద్ధసంకల్పుడు నన్నయ. ఆయన 
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చేతిలో తత్శ మశబ్దజాలమువలె శుద్ధాయ ధము పెంపొందలేదు. తత్కారణము 

నన్నయ [పకరణమున చెప్పితిని. అచ్చతెనుంగున కాగౌరవము తెచ్చినవాడు 
తిక్కన. ఒకభాష యొక్క. శ క్రియ, సంపన్నతయు అది వ్య క్రముచేయు భావ 

ములయు నర్భములయు గంభీరతను బట్టి తెలియవచ్చును. అచ్చతెనుంగు భాష 
సూక్మాతినూక్కుములెన మనోభావములను వ్యక్తము చేయటయందును ఆతి 

గంభీరమ్నులెన శాస్త్ర పరమార్థములను నిష్కర్షగా వివరించుట యందును కూడ 
సమర్థమే యని తన (పయోగములచే లోకమునకు చూపినవాడు తిక్కన. అట్టి 

యీ భాష అంతయు ఆయన సృష్టించుకొన్నదే. ఆ భాషా సృష్టిలో కొంతవరకు 
నాటి వాడుక పదముల సహాయము చాల కలదు. ఆయన వాక్యములు వ్యాకరణ 

లక్షణానుసారముగానే ఉన్నను, భాష అంతయు వ్యావహారిక భాష, అందును 
నెల్లూరు మాండలిక |పద|పయోగములు అమితముగా 1 కలవు. దేళ్యమైన 
తెలుంగుభాషను పాల్కురికి సోమనాథుడును విస్తారముగా వాడెను. కాని అతని 
భాషకు తిక్కన భాషవలె సాధారణీక్సితి రాలేదు. దీనికి కారణము సోమనాథుని 

(పకరణమున వివరించితిని. అందు చూడదగును. వ్యావహారిక భాషా పదము 

లకే శుద్ధరూపమును [కొత్త !పాణము నిచ్చి ఆయన భారతము రచించెను. 

“ఒక కవి యొక్క రచనా సామర్శ్యమునకు పరిక్షా స్థానము [కియాపద 

(పయోగము (the use of the verb)” అని అరిస్టాటిల్ ఒకచోట నిర్దె 

శించెను, ఇది సత్యమే! మానవ వర్తనమే కవిత్యమునకు (పకృతి, వర్తనమును 

వ్యక్తము చేయునది [కియారూపమేగాని తక్కిన భాషా భాగములు కావు. అవ 
న్నియు (కియకు అంగభూతములు. కావున వాక్యములో క్రియాపదము 

(పాణము. మరియు శారీరక వ ర్హనమును సూచించు [కియాపదములు లభించు 

నంత |పచురముగ మానసిక ప్యాపారమును నూచించునవి లభింపపు. అందును 

సమానార్థక ములుగా కానవచ్చే కియలలో ఛాయామాతముగ అర్థభేద 

ముండును. ఆర్థమునకు తగిన [కియా పయోగము చేయలేని కవి తనకు స్పురిం 
చిన ఏదో ఒకో [కియను పయోగించి పులిమి పుచ్చును. 

న 

1. ఆ మండలములో “పనిలేదు, వలుకకుండుము” అను మాటలు ఇతర 
(పాంతములలో “అక్క రలేదు. ఊరకుండుము” అని వాడుదురు. అర్రే “వచ్చిన 

దానికి, పోయినదానికి'”” అనునవి * “వచ్చుటకు, పోవుటకి' అను భావార్థమున 

ఉపయోగింతురు. (పళ్నార్ధకమున “ఎట్ట?” అనుట ఇంకొక మాండలీకము 

“సీవు రావా ఎట్ట” అనిన “నీవు రావాఏమి ?” అని ఆర్థను. ఇట్టి (ప్రయోగములు 

భారతమున తండోపతండములుగా నున్నవి. 
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ఈయన, ఒకే వ్యాపారములో ఛాయామాతభేదము గల అంశము 
లెన్ని యుండునో వాటి అన్నిటికి అర్ధచ్చాయాభేదము గల |క్రియాపదములను 
(పమయోగించి నిష్కర్షమైన అర్ధమును వ్య క్తీకరించును. ఒక ఉదాహరణము 

చూడడు. 

ద్రౌపది కీచకు నింటికి నురను తేబోవు సందర్భమున ఆమెకు కలిగిన 
భయ సందేహములలో ఎట్టి భావాంతరములు కలవో అవన్నియు ఛాయామ్యాత 
భేదము గల (క్రియలలో వ్యక్తము చేయ ఈ |క్రిందిపద్యము చూడుడు. 

ఆ॥ “తలకు పుటైె గొంకు కొలదికి మీరె వె 

నాటు డోచె ముట్టుపాటు దొడరె 

వెజగువాటు దనికె నెజనాడి నొవ్వు నె 

వ్యగలు వగలు నీనె దిగులు వొదివె.” 

రావణునిచేత అవమానితయైన రంభయొక్క-_ చిత్తవై కల్యమును 
వర్ణించిన పద్య మిటువంటిదే. దానిసి అచ్చట వివరించితిని, మరియు ఒకే అర్థ 
మును పలుమారులు చెప్పవలసి వచ్చినపుడు ఆయన భంగ్యంతరముల చెప్పును 

గాని పునరుక్తి దోషము పొంత బోడు. |దోణపర్యమున గల షోడశమహారాజ 

చరిత కథనము దీనికి దృష్టాంతము. ఆ కథనములో, ఎంతెంత గొప్ప (బతు 

కులు [బతికినను ఆ పదియారుగురు మహారాజులును లోకాంతరగతు లగుట 

తప్పలేదు _ అని చెప్పవలసివచ్చెను. ఒక్కొక్క మహారాజునుగురించి “లోకాం 

తరగతు డయ్యెను” అను వాక్యార్థమును భంగ్యంతరమున పదియారు వద్యము 

లలో పదియారు విధముల (వాసెను. 

తిక్కనగారి సందేశము 

ఇట్టి మహాకవి తన రచనలద్వారా లోకమునకు చేసిన ఉపదేశ మేమి? 

కవిగా ఆయన మన కిచ్చిన సందేశ మేమి ? అని ఎవరై నను (పశ్నించినపుడు 

భారతమున చెప్పబడిన ఉపదేశమే ఆయన సందేశము అని సద్యస్సమాధానము 
చెప్పవచ్చును. “అయితే ఆ భారతము తన సందేశద్యోతనార్థము ఆయన స్వతం 

[తముగా |వాసిన గంధము కాదు; అది వ్యాసకృతము, అందలి ధర్మోపదేశము 

వ్యాసుడు చేసినట్టిదే కాని తిక్కన చేసినట్టిది కాదు” అన్ని “భారత సందేశమే 
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తిక్కన సందేశము”అనెడి సిద్ధాంతమును పూర్వపక్షము చేయవచ్చును. నిజమే, 
వ్యాస్యపో క్రము కాని ధర్మమును దేనిని తిక్కన స్వయముగా బోధింపలేదు. 
వ్యాసరచనము తనకే కాక్క ఆ నాటి తన జాతికిని ఆనుసరణీయమును, ఆరాధ 

సీయమును కనుకనే దానిని తెనిగించుటకు పూనుకొనెను. అనువాదకు డెన ఏ కవి 

యైనను మూలమందలి ధర్మమహ త్త్వముగాని,క థాచమత్కారముగాని, ప్మాతల 

యుదాత్తత గాని తనను ఆకర్షించి హృదయమునకు హత్తుకొనినప్పుడె దానిని 

భాషాంతరీకదించుటకు తలపడునుగాని లేనిచో దానిని చేపట్టడు. కావున భార 

తమునందలి కథ_పాతలు-ధర్మము అనెడి మూడంగములు తిక *_నహ్మద 

యము నాకర్షించినవి. కావుననే ఆయన దానిని తనరచనకు మాతృకగా గైకొ 

నెను. అయితే ఆయన భారతమును “తెనుగుబాన వినిర్మించుట” అనగా ఒక 

విశిష్టరూవమున నూత్ననిర్మాణము చేయుటయే ఆని ఇతఃపూర్వము చెప్పితిని. 

ఆ నిర్మాణము ముఖ్యముగా [గంథళశిల్పమునకు సంబంధించినది. అనువాదమున 

గల రూవసొష్టవముగాని, శిల్పసౌందర్యాబ గాని మూలమున లేదనుట నిర్వివాద 

మైన విషయము కాని, ధర్మ పతివాదనము ఇంచుమించు మూలానుసరణమె ! 

అయినను మూలమున సెక్కు త_త్హములు వికీర్ణములై సమన్వయము కుదరని 

వై విధ్యము కలవిగా గోచరించుచుండును. ఆ ధర్మత త్కములో వైవిధ్యముగాని 

ఆనేక త్రము గాని లేదనియు, నానా ధర్మములయొక్క అరద్బ్వైతమూర్హియె 

భారత మనియు, దర్శించి తద్దర్శనానుగుణముగా భారతమును తెనుగున 

విసిర్మించిన మహాకవి తిక్కన. కావున శిల్పమునకే కాక ధర్మసమన్వయము 
చేయుటలో కూడ కొంత విశిష్టత కలదు. ఇయ్యెడను ఆయనను వ్యాసబుష్షి 

ఆశయమును వ్యాఖ్యానించిన భాష్యకర్తగా (గ్రహింపవలెను. అయితే మూల 

మందలి రహస్యములను విప్పి చెప్పినవాడే భాష్యకర్త యగునుగాని, తానై తన 

దిగా చెప్పుతగిన నూతన ధర్మమును ఉపదేశించినవాడు కాజాలడు. కావున 

ఆయన ఉపదేశమును [గపాంచుటకు ఆయన స్యతం|తముగా రచించిన [గంథ 

భాగములను పరిశీలన చేయవలసియుండును. 

అవతారిక నుబట్టి ఆయన వై దికమార్గనిష్టమగు వర్తనచే భేదము లేని 

భ క్రిచే, నిరంతర భగవత్పాదపద్మ సంన్మరణచే, కావ్య రసాస్వాద తపస్సుచే 
భగవంతుని మెప్పించి మోక్షమును వశముగా గైకొన్న ధన్యుడు అని స్పష్ట 

మగను. అదిగాక ఆ హరిహరనాథుని సాకార నిరాకారత్వములను గూర్చియు, 
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ఆ దేవుడు నానా విధముల ఐహికాముష్మిక సుఖమును కోరు వాదికి ఏకైక 

శరణ్యుడనియు హరిహరనాథతత్తం సిరూపణ సందర్భమున చెప్పితిని. తిక్కన 

గారు కర్మజ్ఞాన భక్షియోగాది మార్గములలో నేదో యొక దానిని అవలంభించి 
తక్కిన వాటిని ఉపేక్ష చేసిన సంకుచిత దృష్టికలవాడుకాడు. అవన్నియు 
సోపాన సరంపరా,క్రమమున మోక్షప్రావ్లి కి కారణము లనియు అన్నియు [కమ 

ముగా సం సేవ్యము లనియు [గహించుటే కాక తదనురూవముగా తన జీవిత 

యాత్రను సాగించి పూర్ణపురుషుడుగా ముక్తిని పొందెను. హరిహరనాథుడు 

సర్వ దేవతాదైపతమూ ర్తి య్రైనర్లే, తిక్కన సర్వధర్మ మార్దాద్యెతమూర్తిగ 
వెలుగొందెను. 

ఇదంతయు ఆ-పన పారలౌకిక సాధనకు సంబంధించిన ధర్యాచరణము., 

ఈసాధనను మిషగాబెప్టుకొని ఐహికమును నిర్వీర్వము-ని _స్టేజము ఒనర్చు 
కొన్న పేద మనస్సు కలవాడు కాదు. మంతిగా, రాజనీతి విశారదుడుగా, 

వెభదోపేతుడుగాా మహాకవిగా మహాదాతగా, బహువిధ జీవితరంగములలో 

గణనకెక్కి ఐహిక జీవితమును సఫల మొనర్చుకొన్న సంసారయోగి.! తనకు 

శ్రీమత్యమ్కు ఆయుష్మత్వము, నుధీమత్తము భగవదను.గహలబ్ధములని 

భక్తితో స్వీకరించి భోగియు, త్యాగియునె ఆ సంపదల వ్యామోహమున బడక 

నిర్హి పతతో మెలగిన (బహ్మజ్ఞాని. కావున తిక్కనగారు లోకమున కిచ్చిన 

సందేశము అద్వైత మార్గానుసారియైన పూర్ణయోగసాధన. 

1. కం॥ “ఫ్రమత్వాయుష్మత్వసు 

ధీమత్వ (పద కటాక్ష దీపిత భక్త 
స్రోమారామ వసంతా 

వ్యామోహ పశమ కరణ హరిహరనాథా” 



కతన 
దశకుమార చరిత 

తిక్కన సమకాలికులలో మొదట పేర్కాన దగినవాడు మూలఘటిక 

కేతన; ఇతడు సోమయాజికి ఆత్యంత సన్నిహితుటగుటయే కాక, ఆయన 

కంకిత మిచ్చిన దశకుమార చర్విత పీఠికలో ఆ మహాపురుషుని మహోదార 

మైన బహిరంతర మూర్తిని చితించి లోకమున కొసంగిన శిల్పి. 

కేతన వేంగి దేశమునందలి“ వెంటిరాల” అనే ఆగహారమునకు అ[గణి, 
అనగా ఆ(గహారీకుడో లేదా (గామణియో? ఆ [గామము నేటి ఏలూరునకు 

సమీపమున ఊండెడిదట. ఆదినములో నెల్లూరు పట్టణమున సారస్వత వీఠాధి 

పతియై అనేక విధముల కవిపండితుల ఆదరించుచున్న తిక్కననుజెరి ఆయ 
నను మెప్పించి తన కవిత్వ పాండితృ్యములకు ఆమోదము[ద సంపాదింప వలె 

నను అభిలాషతో కేతన నెల్లూరు చేరియుండును. అంతేకాని కేవలము ధన 

సంపాదనార్థమై వెళ్ళి యుండదు. అ్యగహారమున కగణి యగుటచే అట్టి యవ 

సరము ఉండియుండదు. 

కేతన యీ [గ్రంథమును తిక్కన కోర్కి మీద గాక, తత్పూర్వుమే 
రచించి ఆయనకు కృతియిచ్చు సంకల్పముతో వినిపింపగా ఆయన సమ్మతించి 

యుండును. కృతిపతిచే అడిగించుకొసి, కృతి |పదానము చేసినట్లు. కవులలో 

పెక్కురు తమ [గంథములలో [వాసికొనుట సంపదాయముగాన్వ్న కేతనయు 

అక్ర వాసికొని యుండును. 

మరి ఆ [గంథమును ఆలకించిన తిక్కన అతనికి అభినవదండి బిరుద 

[పదానము చేసి యుండును. [గంథావతారికలో 

“వేగి విషయమున వెంటిరాలను పేర 

అభిరామమగు ఆగ హారమునకు 

న్మగణి యగువాని నభినవ దండిగా 

బొలుపు మీతటినవాని....” 



బ్రైత్మ] 

అను విశేషణములను బట్టి ఆ వ్రీరుదము ఆతనికి తత్పూర్వుమే ఉన్నటులతోచును. 

కాని అది తిక్కన [పసాదించినదియే అనియు, ఈఅవతారిక కృతిస్వీకారమునకు 
తిక్కన అనుమతించిన పిమ్మట (వాయబడినదనియు నా ఉద్దేకము. ఈ 

సంప్రదాయము కూడ కవిలోక సాధారణమే! 

కృతి పదాతగా కేతన తిక్కనకు బంధువగుటయే కాక్క ఆయనకు 

శిష్కుడనని చెప్పుకొనుటకు చనవుకూడ సంపాదించెను. ఇతడ రచించిన “ఆంధ 

భాషాభూషణోమను తొలి తెలుగు వ్యాకరణ గద్యలో తాను తిక్క నసోమ యాజి 
శిష్యుడనని ఈ విధముగ జెప్పీకొనెను. ““శ్రీమదుభ యకవిమి!త కొమ్మనామాత్య 

ప్వుత బుధారాధన విరాజి తిక్కనసోమయాజి వరపసాద కవితావిలాస వేద 

శాస్త్ర పురాణేతిహాస కళాకోవిద మానస ..... + కేతనామాత్య (పణీతంబై న”! 

తిక్క ననెరపిన ఆ గుర్వుతము ఏవిధమైనదో చెప్పలేముగాని ఆయన పరిచయము 

వలన కేతన కవిత్వకళలోను, సాహిత్యములోను, అనేక శాస్త్రములలోను పెక్కు 
రహస్యములు గహించి తన (పతిభకు మెరుగులు దిద్దుకొని తనకు కలిగిన 

ఆ మేలునకు శిమ్యడనని చెప్పికొని యుండును. శుశ్రూష అనగా నట్టిదే! 

పె గద్యలో తిక్కనను సోమయాజి అని పేర్కొన్న కేతన దశకుమార 

చరితమున ఆయనను ఆమాత్యుడుగానే పేర్కొానెను. కావున దళశకుమారచరిత 

నాటికి తిక్కన యజ్ఞముచేసి యుండ లేద నియు ఆం|ధభాషా భూషణము తిక్కన 

సోమయాజియైన పిమ్మట రచింపబడెననియు తలంపవచ్చును. కాని దశకుమార 

చరిత కృత్యవతారికలో, 

“మహిత దక్షిణలె న బహు విధ యాగంబు 

లొనరించు ననుట వర్ణనము చొప్పు” 
అని జాయుట బట్టి తిక్కన సోమయాగము చేసిన తరువాతనే తత్క్భతి 

స్వీకారము చేసెనని భావింపరాదు. సోమయాగమునకు పూర్వము గృహస్థుచేయ 

దగిన |శౌతస్మార్ర|కతువులు పెక్కుగలవు. ఆవి యన్నియు యాగములే! 
వాటిలో సోమపాన విధాన ముండదు. 

“వైదిక మార్గనిష్టమగు వ ర్రనమున్ తగ నిర్వపాంచు'' చుండిన తిక్కన 

సోమయాగమునకు పూర్వమే అట్టి క్రతువులు పెక్కుచేసి యుండును. 
వామనం. 

1. ఈ గద్య కొన్ని వాత పతులలో లేదట, కొన్నిటనున్న చాలునుగదా! 

(31) 
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కావున దశకుమారచరిత నాటికి ఆయన సోమయాజి కాడు. మరి 

ఈ [గంథమున భఛారత[పస్తావన లేకపోవుటయే గాక నిర్వచనో త్తరరామా 

యణ _పశంసయు లెదు. తిక్కన (గంథరచనా [పశ స్తిని తడవిన ఈ (క్రింద 

పద్యముననై నను దాని పేరెత్తలేదు. 

కం! కృతులు రచియింప నుకవుల 

కృతు లొప్ప గొనంగ నొరునికిం దీరునె? వా 

కృతినిభుడు వితరణ ్రీ 

యుతు( డన్నమసుతు(డు తిక్క_.డొకనికి దక్కన్. 

భారత నిర్వచనో తరరామాయణములు కాక తిక్కన రచించిన ఇతర 

కృతులను మనసున పెట్టుకొని కేతన ఈ పద్యమను [వాసియుండును. నిర్వచ 

నో తరరామాయణమే ఆనాటికి పుట్టియున్న చో ఆతడు దానిని (పశంసింపక 

విడువడు. ఈ కొరణములబట్టి దశకుమారచరితము నిర్యచనో త్రరరామాయణ 

మునకు పూర్వరచన యని నేనేగాక పలువురు భావింతురు. ఈ విషయమంతయు 

తిక్కన 1పకరణమున చెప్పితిని. 

తెనుగున [గంథావతారికలతలో ఏ అవతారికకును లేని (పాధాన్యము 

దశకుమారచరితావతారికకు కలదు. అందు కృతిపతి యెన తిక్కన 

యొక్క మహనీయమైన బహిరంతర మూర్తి వర్ణన చేయబడెను. మనకు యథార్థ 

మైన కవుల జీవిత చరితలు లేవు. వారిని గురించి జీవితాంశములు [వాయ 
తల పెట్టిన చరి! తకారులకు ఉపకరించు ఆధారములు సె తము చాల తక్కువ, 

రాజాంకితము నైన [గంథముల అవతారికలో ఆయా రాజులకు. చరి|త 

కొంతవరకు కానవచ్చును గాని అదియు రాజకీయ చరిత వర్ణన మేగాని కృతిపతి 

యొక్క ఆత్మీయతా వర్ణనము గాదు. 

దశకుమార చరి; [త ఒక మహాకవి యొక్క 5 లోకాతిశాయి యైన స్వరూప 

స్వభావములను శబ్దములలో చ్నితించి ఆయన వర్ణ చి తములేని లోటును తీర్నెను. 

ఆంతేకాదు. తిక ,-నవంటే కారణజన్ముడు ఆవిర్భవించుటకు అర్హ షే(తమైన 

కొటరువు వంశమును మూడు నాలుగుతరముల పూర్వమునుండియు వర్ణించి 

తిక్కన చరి|తమును [వాయువారికి ఆధారము కల్పించెను, తిక్కన తానై 
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భారతమున గాని నిర్వచనో త్రరరామాయణమున గాని తిన వంశమును వర్ణించు 
కొనని లోటుకాడ ఈ మూలముగ తీరెను. 

దండి దశకుమారచరి తము (పసిద్ధములైన సంస్కృత గద్యకావ్యము 

లలో రెండవది. మొదజిది భ్ ట్రబాణుని కాదంబరి. దీనినికూడ కేతనకాలములోనే 

ఇంకొక కేతన పద్య(ప్రబంధముగా _ తెనిగించినట్టు సంకలన [గంథములలో 
నున్నది. ఆ కేతన కొట్టరవు కేతన యనియే వలువురి అభ్మిపాయము. అది 

యటు లుండుగాక. ఒకే శతాబ్దిలో ఆ రెండు గద్యకృతులను ఇరువురు కవులు 
చంపూ కావ్యములుగా పరివర్తనము చేయుట చూడగా ఆ కాలమువారికి పద్య 

పబంధములపె గల ఆదరము కేవల గద్యకృతులమీద లేదని తలంపవలసి 

వచ్చును. గద్యపద్యాత్మకములై న చంపువులు ఉభయతారకము లగునన్న నిబ్బ 

రముచేతనో గద్యము పద్యమువలె ధారణయోగ్యము కాదను అనుమానము 
చేతనో పద్యమువలె గద్యము కీర్రికారణము కాదనెడి నిరసనభావము చేతనో 
మన పూర్వకివులు (పత్యేక గద్యరచనల నాదరింపరై రి. కానిచో కాదంబరీ దళ 

కుమార చర్మితలు ఉత్తమగద్య [ప్రబంధములుగానే తెలుగున అవతరించి యుం 

డును. తెనుగు దశకుమారచరి[తలో ఏ వచనభాగమునై నను మూలముతో పోల్చి 

చూచినపుడు ఆ అనువాద సర ణినిబట్టి చె ఆభి పాయము నిజ మనిపించును. 

సంస్కృతమున దండి దశకుమారచరిత ఒక చితాఖ్యాయిక. ఇది 

కేవలము కల్పితము కాదనియు, ఇందలి కథా[పణాళిక కథాసరిత్సాగరములోని 
మృగాంకదత్తుని చరిత పణాళికను బోలి యున్నదనియు ఈ కథలలో కొన్ని 
అందలి కథలతో సంపదించుచుండు ననియు శ్రీ వేదము వేంకటరాయశాస్త్రి 

వారు ఓకచో ననిరి. ఆ పోలిక లున్నను దండి రచనావిధాన మంతయు స్వతం 

తమే ! ఈ గంథమున కథా[పజాళిక ఈ విధముగా నుండును. 

కథా(ప్రణాళిక 
మగధదేశాధీశుడై న రాజహంను డనురాజు మాలవాదీశుడగు మానసా 

రునిచే యుద్ధమున ఓడిపోయి భార్యతో, నలువురు మం;|తులతో, వారికుటుంబము 

లతో వామదేవముని ఆశ్రమము చేరి ఆయన పాపున అందు నివసించుచుండెను. 

యుద్ధకాలమునా టికి అంతర్వత్నిగ నున్న ఆతనిభార్య వసుమతి, ఆ య్మాశమ 

ముననే ఒక కుమారుని _పసవించెను. ఆ శిశువునకు వామదేవముని జాతకర్మాది 
సంస్కారములు చేసి రాజవాహనుడని పేరిడెను. అనతికాలములోనే నలువురు 

మం్యతులకు నలువురు కుమారులు పుట్టిరి. పూర్వము దేశాంతరగతులైన రాజ 
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హంసుని మంతులకుమారులు ముగ్గురు భాగ్యవళమున కారణాంతరములచే 

ఆ యాశమముననే రాజు నొద్దకు చేరిరి. మానసారునితో జరిగిన యుద్ధమున 

రాజహంసునకు సహాయపడిన _పహారవర్మ యనెడి మిథిలానగర రాజుయొక్క 

కవలవిల్లలు ఆటవికుల చేతులలో పడి ఆదృష్ట వశమున [పాణములతో రాజ 

హంనుని చెంతకు చేరిరి. తన పు తునితో పదుగురైన ఆ కుమారుల నందరిని 

రాజహంసుడు సర్వవిద్యా. పవీణుల జేసెను, ఆ కుమారులు యు _క్రవయస్సు.లు 

కాగానే వామదేవుని ఊపదేశమున రాజు వారిని జై తయాతకు ఆదేశించెను. 

ఆ యాతలో ఒకచోట వారందరు విశ్రమించి యుండగా రాజవాహనుడు 

మతంగు డను |బాహ్మణునకు సహాయము చేయుటకు మి(తులకు తెలుపకుండ 

వెడలెను. మిగిలిన తొమ్మండుగురు రాజవాహనుని వెదకుటకు మరువాడు నానా 

దిక్కులకు వెళ్ళిరి. ఆ పదుగురును దేశాంతరములలో చేసిన సాహస కృత్య 

ములే ఇందలి కథలు. 

వారందరు |ప్రియసాహసులు _ వీరవి(క్రమ విహారమే వారి జీవిత 

ధర్మము. ఆశ్రిత పక్షపాతము వారి |వతము. ఆత్మరక్షణార్థము, ఇతర [పాణి 

రత్షణార్థము పాప పుణ్య శంక లేక ఎట్టి సాహసములనైన చేయుటకు వెను 
దీయరు. వలచిన కన్యలను ఎట్టి ఇక్కాట్టులకునై న లోనై చేబట్టి తీరుదురు. ఆంజ 

నాది విద్యలచే నిధులను కనుగొనుటటో ఎంత నేర్పరులో ఆ ధనరాసులను అవ 

సరము కొలది విరజిమ్ముటలో కూడ ఆంత యుదారులు. కన్నములు వేయుట, 

ఇం దజాలములు చేయుట, జూదమాడుట మొదలగు కళలలో నిష్ణాతులు, పీన్రి 

కృత్యములన్నియు ధర్మశాస్త్రవిరుద్ధము లై నప్పటికి “సాహసే లమ్మీ$” అను 

నీతివాక్యమునకు లక్ష్యభూతముల్వ్నె యుండును. ఈ కథలనస్నియు దశ విధరూప 

కములలో భాణము, ఈహామృగము, (ప్రహసనము మొదలయిన చిల్పర నాటిక 
లకు వస్తువుగా పనికివచ్చు సకభావము కలవి. వీటిలో (పాయికముగా కొన్నిట 

శృంగార వీర రసభావములును, కొన్నిట హాస్యాద్భుత కరుణ రసభావములును 

ఆపరిపుష్ట మైన రూపమున వ్య క మగుదుండును. ఏవంవిధ నానా రసమయ 

సాహసక్కత్యములు విడివిడిగా చేసి తుదకు అందరును ఒకచో జేరి తమ తమ 
సాహసకృత్యములను చెప్పుకొనిరి. ఆ కథలలో రాజవాహనుడు అవంతిసుంద 

రిని పెండ్రియాడుట పథాన కథ, 
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ఆవంతి సుందరి రాజహంనుని శతువె న మానసారుఏి కుమా రె. ఆ 

మానసారుని కుమారుడై న దర్పసారుని సంహరించి రాజవాహనుడు తన్ను వల 

చిన అవంతి సుందరిని వివాహమాడి ఆ రాజ్యమున క భిషికుడై మి|తులతోకలిసి 

తలిదం్యడుల వద్దకు వచ్చెను. రాజహంసుడు తన శతు రాజుయొక్క రాజ్య 

లక్ష్మీయే కాక అపరలక్మీయైన అతని కుమారెకూడ తన కుమారునకు 

లభ్య మైనందులకు పరమానందభరితుడై కుమారుని తన రాజ్యమునకు అభి 

షికునిజేసి చరితార్జు డాయెను. 

దండి సంస్కృత భాషా శైలి చాల ఉజ్ఞ్యలమైనడి. సంవాదములు మిక్కిలి 

సహజముగానున్నను వర్ణనములు నానావిధమైన ఉత్పేకలతో, అతిశయో కులతో 
ఆను పాసౌది శబ్దాలంకారములతో ఎంతో (పౌఢముగనుండును. ఈ శబ్దములను 

యథాతథముగా _పయోగించిననే తప్ప ఆ ఉజ్జ్వలత తెనుగునరాదు. కేతన ఆ 

[పయత్నము చేయలేదు. తెలుగు దశకుమార చరిత, కథా మాతానుసరణమే 
గాని వాక్యానువాదము కాదు. ఈ కథలను తెనిగించుటలో కేతన కొన్నియెడల 

భారతకవులవలె స్వతం,తుడయ్యే వర్తించెను. కథాప్రారంభముననే కుసుమ 
పురవర్ణనను, వనుమతీదేవి సౌందర్య వర్ణనను నామమ్మాతమున స్మరించి విడిచి 

పెవైను. చెలికత్తెలతో ఉద్యానవనమున (_పవెశించిన ఆవంతి సుందరి రూపమును 

సమయసిద్ధములై న ఉపమానములతో ఊత్చేక్షలతో దండి నఖశీఖ వర్యంతము 

ఆంగ _పత్యంగ దీర్భ వర్ణనలతో చితింపగా కేతన దానిని స్పృశింపలేదు. 

మరొక కథలో శయ్యమీద ని దించుచున్న ఒక కన్యను దండి వర్ణించిన విధా 
నము చి!తకారుకి కూడ దుస్సాధమేమోో యని తోచుచున్నది. కేతన 

దానిని ఎందుచేతనో విడిచిపుచ్చెను. దీనికి శ కిచాలమి హేతువనుటకంటె ఇతర 

సందర్భములలోగూడ వర్ణనలు సంక్షేపించుట కలదు గనుక వర్ణనలయెడ 
ఆతనికి ఆభిలాష తక్కువయని అనుకొనుట మంచిది. ఒకవేళ పర్యా _ప్పమెన 

శ క్రిలేదే అనుకొందము. అయినను ఆ వాక్యములను అనువరించుట అసాధ్యము 

కాదు. ఏమనగా ఆ పదములతోనే తెలు గువాక్యములు వాయవచ్చునుక దా | 

అవంతిసుందరి కథా |పారంభమున దండి చేసిన -దీర్హ వసంతబుతు వర్ణనము 

కేతన మననుతో నై నను స్ప ఎశింపక రెండు స్వతంతములైన పద్యములతో 

“దంపతులకు నింపు పెంపార విరహుల 

కంతరంగతాప మతిళ యిల 
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సకల జీవులకును నం|పీతిగా మనో 

హారియగు వసంత మరుగుదెంచె” 

“వేకువ గమ్మ తెమ్మెరలు పీవగ మాపుల నెల్లిదంపు గా 

రాకులపాటు డెందముల నాకులపా బొదవింపజొచ్చె శో 

భాకర పల్లవ పచయ మంగజవహ్ని శిభాసరూపతం 

గైకొని వంతజే సె బథిక్యవకర౦ంబునకున్ వనంబులన్.' 

ఈ అనువాద పద్ధతిని, సాధు నరళమైన శెలిని ఉదితానుచిత వివేవ 

గల యీతని సంసారమును తిక్క న మెచ్చియుండె ననుటకు సందేహ 

లేదు కనుకనే 

గ్గ 3 

“కవిత చెప్పి యుభయ కోవిమి|తు మెప్పింప 
నరిది (బహ్మక్రైన నతడు మెచ్చ 

పరగ దశకుమార చరితంబు చెప్పిన 
(పోడ నన్ను వేర పొగడనేల.” 

(ఆంధభాషా భూషణము) 

అని కేతన సగర్వముగా చెప్పికొనెను. మన భాషలోగల కథావాజ్మయ 

శాఖలో కేతన దశకుమార చర్నిత | వథమ [గంథము. 

కేతన ఇతర (గ్రంథములు: 1. ఆయ్మవభాషా భూషణము, 2.విజ్ఞానే 

శ్యరీయము. వీటిలో మొదటిది ఆం ధభాషను గురించిన మొదటి వ్యాకరణము. 

(గంథము చిన్నదైనను ఆంధ్రభాషా స్వరూపమును తేటతెల్చ్హముగ (ప్రదర్శించిన 

(గంథము. 

రెండవది (విజ్ఞానేశ్వరీయము) ధర్మశాస్త్రము. ఇది మితాక్షర వ్యాఖ్యాన 

సహిత యాజ్ఞవల్క శాక స్మృతికి తెనిగింపట, 

అన 0,0 వ 



కాచవిఖుడు = విట్టలుడు 

రంగనాథ రామాయణము : ఉత్తర కాండము 

ఈ సోదరక వులు, ద్విపదలో పూర్వ రామాయణము రచించిన గోన బుద్దా 

రెడ్డి కుమారులు. తండి యానతిని శేషభాగమైన ఉత్తర కాండమును రచించి 
రామాయణమును పూర్తిచేసిరి. ఆ పంక్తులను బుద్దారెడ్డి |పకరణమున ఉదా 
హరించితిని, మరి ఆ తండి ఈ కాండమును కూడ తానే రచింసక కుమారు 

లకు వదలిపెట్టనేల? అనే ఆశంకకు సూచనామ్మాత సమాధానము కాదగిన 

న్ని పం కులు ఈ ఉత్తర కాండమునందు కలవు, పూర్వ రామాయణము 

పూర్తి చేసిన పిమ్మట బుద్ధా రెడ్డికి (శ్రీరాముడు స్వప్నములో సాక్షాత్కరించి 

“నీ భ_కికి మెచ్చితిని. నీ వింక నన్ను జేరుము. ఉత్తరకాండమును నీ కుమా 

రులు పూ ర్రిచేయ గలరు” అని ఆదేశింప భగవదాజ్ఞానుసారమున నాతడు ఈ 

కాండ రచనా భారమును కుమారులకు వదలిపెధినట. 

కష. .పంకిజోదరు(డు 

మానసంబనదోచి మహిత వాక్యముల 

నీవు నా కెంతయు నెజయ భక్తుండవు 

నీవు పుణ్యుండవు సీవు మాన్యుడ వు 

కావున నీ భక్తి గెకొంటి మేము 

నీ వింక మముగూడి నెమ్మి నేతెమ్ము 

న్ వాంఛితార్థంబు నిర్యహింపంగ 

నీ వరనందనుల్ నిపుణమానసులు 

వారి నియోగింపు వారు నీ కోరి. 

గారవంబున చేయ గలవారు మీద.” 

అని బుద్ధారెడ్డికి ఆభయమిచ్చెను. బుద్ధారెడ్డి పూర్వ రామాయణము వాసి 

ఉ త్తరకాండమును [పారంభింపకముందు జీవయా తచాలింపవలసివచ్చినదనియు 

రామాయణము అసంపూర్ణముగ నున్నదనెడి చింతతో ఆతడు మనసున బాధ 
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పడుచుండగా, (శ్రీరాముడు పత్యకమై పైన చెప్పినరీతిగా ఆదేశించి ఆతనికి 

సద్గతి కలిగించెననియు భావింవవచ్చును. పూర్వ రామాయణము 1240 |పాంత 

మున రచింపబడి యుండుననియు అప్పటికి బుద్దారెడ్డి ముప్పది సంవత్సర ముల 

వయస్సు కలవాడై యుండుననియు బుద్దారెడ్డి పకరణమున సయు క్తికముగ 
నిరూపించితిని. ఆపరవయస్సున అత డెప్పుడు మృతినొందెనో చెప్పలేము 

గాని, అప్పటికి అతని కుమారులు [గంథ రచనానుకూలమైన హెౌఢవయస్సు' 

కలవారై యుందురని చెప్పవచ్చును. బుద్ధారెడ్డి అపరవయన్సున గాక పూర్వ 

వయస్సుననే ఈ కుమారులు జన్మించి యుందురను కొన్నను, వీరికి 1270 

[పాంతమునగాని [గ్రంథ రచనకు అనుకూల మైన పౌఢ వయస్సురాదు. తత్ప్చూ 

ర్వము ఏ కొద్ది సంవత్సరముల |కిత మో బుద్దారెడ్డి పరమపదించి యుండును, 

కావున ఈ ఊఉ _త్తరకాండము తిక్కన నిర్వచనో త్రరరామాయణమున కర్వాచీన 

మును, భారతమునకు సమకాలికమును ఆయి యుండును. 1290 నంవత్సర 

మలో దుదమదేవి పరిపాలనా కాలమున పళ్చిమడిశనుండి దేవగిరి యాదవ 

రాజులు కాకతీయ సా(మాజ్యమునకు ఉప్మదవము కలిగింపబూనగా విట్టలు 

డనెడి కాకతీయసామంతుడు ససైన్యముగా బళ్ళారి మండలమున ప్రవేశించి 
యాదవులను ఆణచివె చెనని చర్మితకారులు చెప్పుచున్నారు. ఆ విట్రలుడు శః 

కాండ కర్తలలో నొకడేమో? అగుచో, వైన నేను నిర్ణయించిన [గంథరచనా కాల 

మునకు ఇంకొక ఆధారము కల్షినట్ట అగును. ఎటులైనను ఇది నిర్వచనోత్తర 

రామాయణమునకు పిమ్మట కొంత కాలమునకు రచింపబడిన దనుట నిక్కము. 

తిక్క నగారు రంగనాథ రామాయణమును పూర్తి చేయకపోవుటను ఈ సోదర 

కవులే అందులకు పూనుకొనుటకును “ల కారణములను నిర్వచనోత్తర రామా 

యణ సందర్భమున జెప్పితిని. రంగనాథుడను కవియే మొదటి ఆ ఆరు 

కాండములను పిమ్మట ఏడవ కాండమును రచించి ఒక భాగమునకు బుద్ధా రెడ్డిని 

ఇంకొక భాగమునకు ఆతని కుమారులను కర్తలుగా నిలిపియుండునను వాదము 

పరమ హాస్యాస్పదము. ఈ రెండు భాగములకును కాలవ్యవధానము చాల 

కలదు. మరియు ౩ లిలో చాలభేదమున్నది. పూర౭భాగమునగల ధారాళతయు, 

సార శ్యమును, భావావేశమును, ఉ_తర భాగమున లేవు. ఉత్తరకాండ కర్తలు 

ద్విపద రచనా సమర్థులేగాని పూ ర్వభాగక_వలె భక్త్యావోళము కలవారుకాడు. 

మరియు కథా కథనములో ఆతడు పాటించిన జౌచిత్యము వీరికి లేదు. 
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తిక్కనగారు విసర్జించిన భాగములను కూడ వీర స్వీకరించి మూలమున 

గల కథ నంతను అనువదిందిరి.నిర్వచనో త్తర రామాయణమును వీరు చదవియే 

యుందురనుట కొక నిదర్శన మిచ్చుచున్నాను, తిక్క_నగారు అభి సారికయైన 

రంభను వర్ణించిన ఈ పద్యములో ని కొన్ని పదములు ఉత్తరకాండ ద్విపదలలో 

యథాతథముగ స్వీకరింవబడ్డ వి. 

మ “అప్పు డొక రు గొంచెమగు నాభరణంబులు, సన్న పూతయుం 

గొప్పిడి (తిప్పి లో? జెరివికొన్న నడంగిన పూవులుం, బయిం 

గప్పిన చేలకొంగు నునుంగప్పును మెల్పుననేగు మెక్టై లే 
జప్పడు, చెన్నుచేయు గతి చందము, వింతగ బోవునయ్యెడన్ .” 

(నిర్వచనోత్తర రామాయణము: రంభా రావణ సంవాదము) 

-...కొలది భూషణములు కొమరార. బూని 

కొన్నియు విరులొప్ప( గొప్పున దుణిమి, 

సన్నపు నును బూత చదునుగా? బూసి 

కట్టిన పుట్టంబు కప్పు దన్గప్ప 

మెట్టుచో మట్టియల్ మెంపునదా(క” 

ఈ దిగ్చిపద పంక్తులక ర్హ పె తిక్కన పద్యమును చదివియుండు ననుటకు 

సందేహము లేదు మూలములోని కథను తం|డివలెనే వర్ణనలతో పెంపు 

చేయుచు, [గంధమును పూర్తిచేసిరి ఈ [గంథమునకు చార్మితక పాథా 
న్యమేగాని సారన్వతిక (ప్రాధాన్యము లేదు, 

(| 



మంచన 
"కేయూరబాహు చరిత 

కాలము :_మంచన తన కేయూరబాహు చరితను నండూరి గుండయా 

మాత్యునకు అంకితమిచ్చెను. ఈ మంత్రి నెల్లూరు తిక్క రాజు చేతిలో నిహతు 
డైన వెలనాటి పృథ్వీశ్వారునకు మంతియగు నండూరి కేతనకు మనుమడు. పృధ్వీ 
శ్వరుడు కీ.శ. 1800 నంవత్సరములో చనిపోయెను. కావున గుండయ మంతి 

పదుమూడవ శతాబ్ది ఉ_త్తరార్థముననుండి యుండును. ఇది యటులుండ మంచన 

పూర్వకవిస్తుతిచేయుటలో నన్నయ తిక్కనలను మ్మాతమే |ప్రస్తుతించుట చేత 
తిక్కనకు తరువాతవాడు కావలయును. లేదా, తిక్క_నను సమకాలిక కవులు 

సైతము (వస్తుతించిరి గాన మంచనయు అట్టి ప్రస్తుతి చేసినవాడేయని అను 
కొన్నచో ఈతడు తిక్కనకు సమకాలికుడే యగును, కావున ఈ [గంథము 

పదుమూడవ శతాబ్ది చివరిదశలోగాని పదునాల్గవ శతాబ్ది పారంభమునగాని 
రచింపబడి యుండును. కృతిపతియగు గుండయమంతి 

కం॥ “స్థాయిరసము శృంగారం 

బై యలవడ, గథలు నీతులె యెడనెడ రా 

గేయూరబావు చరితము 

సేయుము నీ వాం[ధభాష శిల్పము మెజయన్” 

అని కోరుటనుబట్టి ఈ కావ్యమున పెక్కు. నీతికథలు చేరినవి. 

కథాసం్యగహము ౬ సమీక్ష 

కళింగదేశమును కేయూరబాహుడను రాజు పాలీంచుండేను. ఆయన 

భార్య రత్నసుందరి. ఆతడు భార్యాలోలుడై. రాజ్య కొర్యములయెడ ననాదరము 

జూపుచుండుటచే, ఆతని మంతి భాగురాయణుడు రాజు మనస్సును మరల్బుట 

యెటులనా, ఆని ఆలోచించుచుండగా దేశాంతరగతుడై న చారు డోకడు వచ్చి 

ఒక వృత్తాంతము చెప్పును, ఆ వృతాంత మిది = 



“లాటదేశాధీశుడును రత్ననుందరి వినతల్లి భర్తయునగు చందవర్మకు 

పుత సంతానము లేమిచే ఏకపుతికయగు మృగాంకావళికి పురుషవేషము వేసి 

మృగాంకవర్మయను పేరుతో పెంచుచుండిరి. మణి ఆ కన్యను వివాహమాడిన 

వాడు స్మామాజ్యాధిపతి యగునని సిద్ధాపదేశము కలదు. మహారాష్టాగధిపతి 

అదను దొరికినప్పుడు లాటదేశము మీద దండెతునేమోయని చం|దవర్మ భయ 

పడుదుండెను," చారుడు చెప్పిన ఈ వార్త ఉప్మశుతిగా భాగురాయణునకు భావి 

కార్యము స్ఫురించెనుం 

భాగురాయణునకు సోమదత్తుడు అను మేనల్లుడు కలడు. అతడుమంత 

తం్యతములందు మేనమామకు తోడ్పడగల బుద్ధిశాలి భాగురాయణుడు అతనితో 

ఆలోచించి ఒకి ఉపాయము పన్నెను. తదనుగుణముగా చం[దవర్మను ఒప్పించి 

మృగాంకవర్మను తన దగ్గరకు తెప్పించుకొ నెను. చందవర్మ ళతుఖీతిచే త్వ 

కుమారుని ఈ పురమునకు పంపెననియు అతనికి తనయింటనే రాజకుమారో 

చితములగు సమస్తోపచారములు జరుగుననియు, ఒక పరిచారికను మాతము 

ఆంతిపురము నుండి పంవపవుమనియు రాణిగారిని ఆడిగెను, రత్నసుందరి తన 

పరిచారికలలోనెల్ల మిక్కి లినిపుణురాలయిన కళావతియనుదానిని భాగురాయణుని 

యింటికి బం పెను. భాగురాయబణుడు ఆ పరిచాదికతో ఏమియు దాచక రహస్య 

మంతయు వివరించి మృగాంకావళికి చెలికత్తెగా వర్రించునటుల నిలిపెను. 

సమయము వచ్చినపుడు మృగాంకావళి రహస్యముగ రాజుగారి శయనమందిర ము 
చొచ్చుటకు వీల గునట్టు ఒక యపూర్య యం తగర్భిత_స్పంభకుడ్యముల తో 

రాజ్యపాసాదమున ఓక సుందర మందిరమును నిర్మింప జేయగా రాజు ఆనుందర 

మందిరమును తన శయనగ్భహముగా జేసికొనెను, 

భాగురాయణుని పంపున కళావతి, రాణికి ఇమ్టురాలయిన మెఖలయను 

చెలిక తెను పరాభవించుటకు రాజుగారి విదూషకుడగు చారాయణుని (పేరేవిం 

పగా అతడు ఒక పరిచారికకు పురుషవేషమువేసి మేఖలకు వివాహము చేసెను. 

అ మరునాడు తనకు జరిగిన వంచనను మేఖల రాజదంపతుల సమక్షమున నివే 

వెంచి మొజవెట్టుకొనగా, రాజుగారి (పోత్సాహముననే చారాయణు డటుల చేసి 

యుండుననియ్కు తన [పియసఖికి జరిగిన పరాభవము తనకే జరిగినటులగు 



£ర్ల 

ననియు రాణి భావించి ఆతి కోపమున రాజు చెంతబాసి నిజాంతఃపురమునకు 

వెడలిపోయెను. 

రాజు, రాణిగారి |పియపరిచారికల ద్వారా ఎన్ని ఎన్ని అనునయ 

సందేశములు పంపినను, రత్నసుందరి తనచెంతకు రామిచే రాజు విరహార్హుడై 

వెచ్చనూర్చు చుండెను, ఈ వృతాంతమంతయు కళావతి భాగురాయణుని క౩జిం 

గించెను. రాజు న్నిదించుచున్న సమయమున మృగాంకావశి, కళావతీ సహాయ 

ముతో రహస్యమార్గమున అతని శయనాగారముజేరి అతడు మేల్కొనునంత 

వజకు వేచియుండెను. రాజు లేచి కూర్చుండినంతనే తన మెడలోని ముత్యాల 
హోరమును అతని మెడలో వేసి “నమః |పసవశరాయి” ఆని నమన్క-రిం చెను 
వ్మిభమాశ్చర్యానంద పరవశుడెన రాజు కరము [గహపింవ నుంకింప “వలదు 

వలదు రాజా! నేను రత్నసుందరికి వెజతు” నని తప్పించుకొని యంతకుడ్య 

ములద్వారా అదృుశ్యురాలాయెను. ఈ  పథకమంతయు భాగురాయణునివల్త 

కళావతి నేర్చుకొని మృగాంకావళికి నేర్పెను మరునాడు ఉదయమున రాజు 

విదూషకునితో గతర్మాతి జరిగిన వృతాంతమంతయు చెప్పికొని ఆ ఆపూర్వ 

కన్య తన గృహము ,వవేశించుటకును. నిష్క 9మించుటకును హేతువుగాని 
మార్గముకాని తోచక విరహాందోళన చెందుచుండెను, ఇది యిటులుండగా, 

కళావతి రాజుగారిని దర్శించి మృగాంకావళి చరితమును గూర్చి యథార్థ ము 

నంతయు నివేదించి ఆకన్య కూడ రాజునెడ బద్ధానురాగయై యుండు టతెల్సెను. 

రాజు "తన మనోరథ సిద్ధి యెప్పుడగునాయని తహతహ పడుచుండెను. 
Cr 

సవ కళావతి ఆంతఃపురమున రాణిని దర్శించి రాజుగారి (పేరణమున మేఖ 
లకు జరిగిన పరిభవమునకు |వతీకారముగా ఒక యువకునకు న్రీ వేషము వేసి 
రాజుగారికి వివాహము చేయుట తగియుండునని బోధింపగా, ఆమె దానిని ఆమో 

చించి''ఆ'కపట వివాహ [ప్రయత్నము చేసెను. మృగాంకావళినే శ్రీరూవ ధారి 

యగు? 'యువకుడని రాణీని ' నమ్మించి, కళావతి ఆ కన్యను పెండ్రికూతురుగా 

కూర్చుండ బెన్టైను. ఆ మిథ్యా వివాహతంతు జరుగుచుండగా రాణిగారి పినతల్లి 

తమకు ప్ర పు! "త సంతానము కలిగినట్టును, ఇ మృగాంక వర్మగానున్న వ్యకి క్రి తమ 

కుమా శ్రాయగు మృగాంకావళియే మనియు, ఆమైను వివాహమాడినవాడు సార్వ 

భోముడగునను సిద్ధాప దేశము కలదనియు, ఆ కన్యకు తగిన వరుని జూచి వివా 
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హాము చేయు భారము వహింపవలసిన దనియు వాసినలేఖ రత్న సుందరికి 

అందినది. రాణి ఆది చదువుకొని మోసము చేయబోయి మోనపహోతినని వగచిన 

దయ్యును తాను సంపొదించుకొనుచున్న సవత్ని తన తోబుట్టువే యగుటయు, 

ఆమెను చేపట్టిన తనభర్త చృకవర్హి కాబోవుటయు ఎటీగి వగపుమాని సంతోష 
భరితురాలై కన్యను ఇచ్చుటకును పుచ్చుకొనుటకును తానే యధికారము కలదె 

శుభకార్యము పూరి చేసెను, 

ఇంతమా|త మే ఈ కావ్యములలో గల (పథానేతివృ త్తముం ఈ కథ 

[గంథమున మూడింట ఒక పాలు మాత్రమె యున్నది. తక్కిన రెండు పాళ్ళును 

పంచతం త హితోపదేశములలో గల కథలవంటి రికధలతో నింవబడినవి. 

ఆవి రెండవ ఆళ్వాసమున భాగురాయణుడు సోమదత్తునితో సం్యవదించు సంద 

ర్భమున చెప్పినవి కొన్నియు, రెండు మూడాశ్వాసములలో అంతఃపుర పరిచారి 

కలు ముగ్గురు తమలో తాము రహన్యముగా ఇష్టాగొష్టిగా మాటలాడుకొను 

నప్పుడు మేఖలా చారాయణుల కలహమును గురించియు తరువాతి కపట 

స్నేహమును గురించి రాణిగారి కోపమునుగురించియు చెప్పుకొనినవి కొన్నియు, 

నాల్గవ ఆళ్వాసములో చారాయణుడు విరహార్తుడై న రాజునకు చెప్పినవి కొన్ని 

యును కలవు, ఇవి యన్నియు మొత్తముమీద సుమారు ఇరువది యుండును. 

వీటిలో కొన్నిమాతమే సందర్శ్భ్భోచితముగ నుండును. తక్కి నవి అనావశ్యకము . 

లగుటయే గాక ఉమ్మె త్తపూవు దొంతరవలె ఒకదాని నుండి యింకొక టి పుట్టి 

దీర్గముగా వ్యాపించి [పథానకథకు సహింపరాని అంతరాయము కలిగించును. 

కాని ఏ కథకు ఆ కథయే ముచ్చటగా నింపు గొలుపుచుండును. 

మంచనశై లియు ఇతర |పబంధకవులశైె లివలె గాక ఆ చిన్నకథలు 

చెప్పుటకు తగిన సౌకుమార్యము సొలభ్యము కలది. వీటివల్లనే కేయూరబాహు 

చరిత పబంధకోటి కెక్కినడిగాని లేనిచో ఆల్చపరిమాణము గల ఆ (గంథము 

ఆ పేరునకే తగియండదు. ఉద్గింథ రచనయే కవియశమునకు ఆధారముగా 

భావింపబడు ఆ కాలమున, ఈ కవి తన కావ్యమును నానావిధ కథాబృంహి తము 

జేసి ఉగ్గ9ంథక ర్తలలో నొక డయ్యెను. 

మజీ ఈ కథ నాటకోచిత మైనదేకాని _పబంధోచిత మైనది కాదు. 

నాటకకథ పాత్రల వర్తనమునకును, (పబంధళథ కథకుని కథనమునకును 
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అనుకూలించును. ఈ ఇతివృతమున కథనానుకూలమైన సందర్భములు చాల 

తక్కువ. ఏ కావ్యములోనై నను వర్ణనభాగము సైతము కథనము ననుసరించి 

వచ్చునదియే కావున, దానియందు కథన భాగముతో పాటు వర్ణన భాగమును 

తగ్గిపోయినది. ఇతర పబంధముల లో వలె కథ మోయలేని వర్ణనలు - ఇందు 

లేమికి ఇది యొక కారణము. రెండవకారణము కవి సందర్భ'ద్ది యెజీంగిన 

వివేకి యగుట. 

ఇందు గల నాలుగాళ్వాసములలో “ఎకై కదిన సంవృ తమ్” అను 

నాటికాలక్షణమును బక్తి మొదటి మూడాళ్వాసములును మూడు ఆంకములుగా 

సంథానింసపబడినవి. నాల్గవ ఆక్యాసమునమాతము రెండుదినముల ఇతివ్భ_త్తము 

ఇమిడి యుండ టచే, ఇది అంక సంవాది కాదు. 

పాత్రలు, పాతల సంవాదము, పాతల వర్తనము [పథానాంశములై 

నాటకోచితముగా నడచెడి కథను కథనాత్మక మెన కావ్యముగా మలచుట చాల 

దుష్కర మైన కార్యము. శ్రవ్య కావ్యమును దృశ్యకావ్య మొనర్చుట సుకరము 

గాని దృశ్యకావ్యమును (శవ్యముగా నొనర్చుట దుష్కరము. ఇది (శవ్యదృుళ్య 

కావ్యభేద నిరూపక మైన ఒక సారస్వత ధర్మము. ఇది యిట్లుండుగాక. 

ఈ కావ్యమునకు కథానాయకుని గురించి = 

కావ్యమునుబట్టి కేయారబాహువు కథానాయకుడును, నాటకకార్య 

మున [పథానుడను కావలయును. కాని, ఈ కావ్యమందలి కథ యంతయు 
మం|త్రిస త్తముని మేథాసంప త్రిమీదను ఆతని రాజ్యక్షేమాభిలాషమీదను ఆధార 
పడి యుండినందున భాగురాయణుడు (పముఖపాత యనియు, మిగిలిన వారం 

దరు ఆ మంతి పన్నిన వ్యూహమున, ఆతడు సంకల్పించిన విధమున చరించిన 

వారనియు తోచకమానదు. ఆటులనే అనేక సన్ని వేశములను నేర్పుతో సంఘటిత 

పరచి భాగురాయణునకు చేదోడయిన కళావతి న్రీ పాత్రలలో [పథాన మనవల 
యుము. రత్న సుందరీ కేయూరబాహువులు నామమ్శాత నాయికా నాయకులు. 

శ్చృఠగార రస్మవథానము లయిన "పెక్కు సంస్క్భృతనాటికలలో పాత (పాథాన్య 

మిళ్తై యుండును, దః కావ్యమునకు రాజశేఖరుని విద్దసాలభంజిక యను 

సంస్కృతనాటిక మూలమని ఒక వదంతి కలదు. ఆ నాటికలోని కథ ఈ 

కావ్యమునకు ఇంచుక ఆధారభూతమే కాని మాతృక కాదు. నాటక పాతల 

పేర్టలో మ్మాతము ఒకటి రెండు ఇందు స్వీకరింపబడినవి. ఆ నాటికలో రాజు 



లివర్ 

నకు మృగాంకావళితో పాటు కువలయమాల యను ఇంకొక రాకుమాగితో ఏక 

కాలముననే వివాహము జరుగును. ఇందు ఆ రెండవపెండ్లి పరిహరింపబడినది. 
ఇట్ట్ భేదము లింకను కొన్ని కలవు. రాజశేఖరునివలెనే మంచనకూడ ఏ కథా 
సరిత్సాగరము నుండియో ఈ కథను [గహించియుండవచ్చును. అదిగాక, రాణి 

గారిని మోసపుచ్చి రాజు రెండవవివాహ మాడుట రత్నావళి, (పియదర్శిక 

మాళవికాగ్నిమి!తము మొదలగు సంస్కృతి నాటకములలో కలదు. కావున 

విద్ధసాలభంజికయె దీనికి ఏక్రక మాతృక యనుట పొసగదు. కేయూరబాహు 
చరితమున గల నీతికథలలో నొక్కటియు సంస్కృతనాటికలో లేదు ; ఊండు 

టయు తగదు. నాటకములలో ఉ పాఖ్యానములును, నీతికథలును ఉండవు కదా। 

కావున ఈ కావ్యము పట్ట విద్ధసాలభంజికా మాతృకత్వము సార్థకమగు అవకా 

శము ఈ షణ్మాతము. కొందరు విమర్శకులు ఈ కావ్యము, ఆంధమున వెల 

సిన సంస్కృత నాటకానువాదములలో పథమమని కూడ ఆనాలోచితము గా 

చెప్పదొడగిరి. 

తిక్కనయుగమున పుట్టిన కథాకావ్యములలో కేతన “దశకుమార 

చరితము మొదటివి ఈ “కేయూరబాహు చరితము రెండవది. ఆ కథలు 

సాహస కథలు; ఈ కథలు నీతి కథలు. 



యథావాక్య్తూల అన్నమయ్య 

నర్వేశ్వర శతకము 

ఈ కవి వయస్సున తిక్కనకంటె కొంచెము పెద్దవాడు. ఎట్ట నగా, 

ఈ శతకము |కీ॥ శః 1242 లో రచింపబడి నట్టు [గంథకర్తయ (వాసెను, 

అప్పటికి ఇతడు సంసారమును రోసి ఆముష్మీకమువంక పూర్తిగా దృష్టి మర 

ల్చినవానివలె కానవచ్చును. ఈ [కింది పద్యములో అట్టిభావన (ప్రసుట మగు 

చున్నది. 

మ॥ జ్వర సంతాపవిశోషితాంగు,డు నుధాసంకోశ దివ్యాన్నపో 

న రస్మశేణి భుజింప రోయుగతి నున్మాదేందియ ధ్యాంత దు 
నర సంసార మద(పమత్తు'డు మహా సౌఖ్యొాత్సవం బై న నీ 

చరణారాధనయందు బుద్ధి( జొనుపం జూలండు సర్వేశ్వరా ! 

శతకరచననాటి కపర వయస్సులో నున్న ఇతడు పం డేండవశతాబ్దీ 

చివరిభాగములో జన్మించి యుండవలయును. ఆగుచో తిక్కనకంటె ఇంచు 

మించు పదిహేను సంవత్సరములు పెడ్డవాడును, పాల్కురికి సోమనాథుని అపర 

వంపన్సులో బాలుడును ఆయి యుండును. మరియు ౩ వుడగుటచే విద్యాభ్యాన 

దినములనుండియు సోమనాథుని [గ్రంథములను సాహత్య సంపాదనార్థ మె కాళ, 

మతధర్మసం[గహార్ధ్థము కూడ వఠించియుండును, అన్నమయ్య పండితారాధ్యుని 

వలె వై దికశై వుడే కాని సోమనాథునివలె వీర శ్లేవుడు కాడు. అందుచేతనే కాబోలు, 
సోమనాథుని కృతులలో పండితారాధ్య చరి|తయందలి భావములను, తన పద్య 

ములలో అనుకరించెను. సంస్కృతములో గల మహిమ్నసోో.తాది శివస్తో త 

(గంథములనుండియు కొన్ని కో కార్థములను సక రించెను. 

[గంథకర్త దీనిని శతకమని పిలువలేదు.“ స ర్వేశ్వరసో[తం బన్నయ 
జెప్పె నిజ్ఞగిములో శోభిల్లు సర్వేశ్వరా "అనుటచే సంస్కృతమునందలి మహిమ్న 
స్తోతాదులవలి తన [గంథము గూడ స్తవముగానే పరిగణింపబడవలయు నని 
ఆతని కోర్మెగా తోచును. లోకములో దీనిని శతకమనుట “సర్వేశ్వరా” యనెడి 
మకుటమనుబట్టి కాబోలు ! పద్యసంఖ్య మాత్రమే శతక నామము సార్థకము 



చేయదు. ఆసలు తెలుగుశతకక ర్లలలో కొందరు మకుటనియమమునే తప్ప 

సంఖథ్యానియమమును పాటింపలేదు. [ప్రసన్న రాఘవ శతకములో 200 పద్యములు 

కలవు. అయినను అది శతకమే అనిపించుకొనెను. అట్లే అన్నమయ్యది కూడ 

శతక ముగానే పరిగణింపబడెను. 

అన్నమయ్య స్తుతికి పాతమైన ఈ సర్వేశ్వరు డెవడు ? |[బహ్మ 
విష్ణు మహేశ్వరుల కతీతుడును, విశ్వాత్మకుడును ఆయిన పరబహ్మత_త్త్రమును 
సర్వేశ్వర శబ్దవాచ్యముగా ఆదె తులు నుతింతురు. అన్నమయ్య సర్వేశ్వరుడు 

[తిమూరలలో నొకడగు మహేశ్వరుడు. ఆయన లింగాకారుడు. ఆ లింగము 

యొక్క గర్భసము[దమున [(బహ్మా౦డములు బుద్చుదములవలె పుట్టుచు, నలు 

గుచు నుండును. హరి [బహ్మాదిదేవత లందరును ఆ బుద్భుదములు నివాసముగా 

కలిగి వాటితోపాడు పుట్టుచు అణగుచు నుందురు. ఈ అర్థమును ఆయన 

(కింది పద్యమున స్పష్టీక రించెను. 

మ॥॥ జలజాత| పభ వారిడ బుద్బుద ము ల|కాంత౧బునుం బుట్టుచుం 

గలయం (గాగుచునుండు సీ పృథుల లింగస్సార గర్భాబ్సి లో 
a) 

పల దద్బుద్భుదగర్భవాసులు హరి బహ్మోది దేవాతియుం 

గలదే వారికి నీ మహత్తు మెలుయగం౦గౌ శి ? సర్వేశ్వరా ! 

ఇతడు పరమశివభక్తు డనియు, అన్యదేవతా పరాజ్ముఖు డనియు, 

ఈ శతకము శివార్చనగానే (వాయబడినదనియు వేర చెప్పనక్కరలేదు. ఇతడు 
పండితారాధ్యమార్గానుయాయి యైన శెవుడు గనుక కర్మాచరణమును తెగనా 

డక జ్ఞానసముపార్ణనము నుపేక్షింపక భక్తి పాథాన్యమును కొనియాడెను.ఆ భి 
ఈశ్వరునియెడనే కాక శివభక్తులయెడను చూపవలయు ననియు, శివభక్తుల 
పాదోదకము సర్వ తీర్భ మహిమ కలదనియు పండితారాధ్యుని వల్ ఇతడును 
ఉద్భోధించెను. వీర శై వులకును, ఆరాధ్యులకును గల సమానధర్మములలో ఈ 

భక్రపాదోదక సంసేవన మొకటి. లింగార్చనతో జంగమార్చనయు [పథాన 
ధర్మాచరణముగ చెప్పుటకూడ అతని జంగమభ క్రికి ఇంకొక నిదర్శనము. ఈ 

శతకములో ఆన్యదేవతా దూవణము చేయకపోయినను అదై త దూషణము 

మాత్రము చేయబడ్డది. 

(33) 
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ఖా॥ మోహధ్యాంతములో మునింగిన మహామూఢుం డతిభష్టు(డై 

సోహం బంచు దొడంగి నీకు గడు దూరాత్ముం డగుం గాని దు 

ష్టాహంకార గుణంబు మాని మది సొంపారంగ సద్భక్తి దా 

సోహం బన్న భవత్పదార్చకుడు సీ వె యుండు సర్వేశ్వరా ] 

ఇందులో ఆతడు ఉద్దేశించిన మహామూఢుడు అద్వ్వెతి. అద్వ్వైతియ 

“సోఒహం” అనుకొనెడివాడు. ఈతని అనుభవమునుబట్టి చూచినచో భక్తి 

యోగము లోకు లనుకొనునంత సులభము కాదనియు, అది అస్టాంగయోగాది 

సాధనల వల్లను, మంతజపము వలను లభ్య మగునది యనియు ఈ కింది 

పద్యమువలన ఊహింప నగును. 

మ॥ అనుబంధేం[దియ భూతవర్గము యమాద్యష్టాంగో మం|తోరుసా 

ధన ముచ్చాటన సేస్తి బాపి, గురు నద్వాక్య |పకాశోత్తమాం 

జన దృష్టిం బరికించి యేరుఅచి వాంఛం గోరి సాధించి చే 

కొను చిన్మూరర్తికి గాని భక్రివిధి గీల్కో దెందు సర్వేశ్వరా ! 

భ_క్రియోగ మే ముక్తికి పరమసాధనముగా చెప్పినను అన్నమయ్య 

భ క్రి జ్ఞాన, ధ్యానమార్గములను సమముగానే అనుగమించి ఈశ్వరాను[గహ 
మును బడసిన తపస్వి యనక తప్పదు. తాను కవి గనుక ఈశ్వరుని పువ్వు 
లతో పూజ చెయటవంటిదే పద్యములతో స్తుతియించుట యనియు, ఆ పువ్వులు 
గాని ఈ పద్యములుగాని, భ క్రిభరితహృదయు డర్పించి నవుడే ఈశ్వరుడు స్వీక 

రించు ననియు ఈ |క్రిందిపద్యములో [వాసి అంతశ్ళుగ్ధి లేని పూజలును, కవిత్వ 

ములును వ్యర్థములని సూచించెను. 

_ మ॥ ఆమితామోద నవ్యపసూనముల నిన్నర్చించుచో గద్య ప 
“ + ద్యము లూహించి నుతించుచో, వివిధ గీత వాతము ల్పాడుచో 

' నమృతాహారము లిచ్చుచో నివుణు,డై యాటాడుచో నందు. బి 
. త్రమనన్ భక్తియె నీవు జేకొను పదార్థం బెల్ల సర్వేశ్వరా ! 

కవిజనసహజ మైన ఈతని ఆర్హ్భహృదయము ధ్యానయోగనిష్ట మై 

యున్నప్పడును, రసమయదృృశ్యముల భావించుచుండునేమో అని ఊహింపదగిన 

భావములు కొన్ని ఈ శతకమున కలవు, వాటిలో ఈ (కిందిపద్య మొకటి. 
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ళా: పౌరంభించి చకోర పోతము మహీయజ్యోత్స షయం దుత్సవ 

ఈ రంజిల్లెడు వేడ్క. నుండుగతి, నా చిత్తంబు నీ దివ్య శృం 

గా రధ్యానమునం దహర్నిశము జొక్కం జేయవే దేవ! శ్రి 
శా దీలోచన న రకీ నటనరంగస్థాన | సర్వేశ్వరా | 

పద్యముల శెలి [పాయికముగా నంస్కృత సమాసభూముష్ట మైనను 

(పసన్న మొ నిండుదనము కలిగి, చెవికిని చితమునకును సుఖము కలిగించు 
చుండును. తెలుగుపద్యములలో సంస్కృతవాక్యమ.లు జొప్పించుట ఇతనికి 

అలవా జే. కాని, పండితారాధ్య సోమనాథుల వలె అనుధాత్యుపయోగము లేని 

మణ్మిపమయాళ శై లి వాసినట్టు పొడగట్టదు. సంస్కృతవాక్యమయమైన ఈ [కింది 
పద్యము చ దువుచున్నపుడు. రుదాభి షేక సమయమునందలి నమకమును జ్ఞ ప్తికి 
దెచ్చును- 

కాశ "శీ కంఠాయ నమో నమో నతసురజ్యషాయ రుదాయ లిం 

శాకారాయ నమో, నమో విగతసంసారాయ కాంతాయ చం 

(చాకల్పాయ నమో, నమో దురితసంహారాయ తే” యంచు ని 

సన్నూ కాంకం (బణుతించు మానవుడు నీవై యుండు సర్వేశ్వరా 1! 

జకాననిష్షమెన భ క్రి పతిపాదన యటుండ కవిత్వసంపదనుబట్టి చూచి 
మల అ కళకు అలన 

స్లో 

నను ఈఈ శతకము తెలుగుశతకములలో అగ్థశేణికి చెందినదని నిస్సందేహ 

ముగా ౪ వృ వచ్చును 



మారన - మార్కండేయ పురాణము 

మారన తిక్క నసోమయాజికి సాశాత్ శిష్యుడు. ఆమాట మార్కం. 

జేయ పురాణగద్యలో “భ్రీమదుభయకవిమ్మిత తిక్క నసోమయాజి |ప్రసాదలబ్ధ 
సరస్వతీపా|త తిక్క నామాత్యపుత్ర మారయనామధేయ |పణీతంబైన మార్యం 
డేయ పురాణంబుఆని భ _కిపూర్వకముగా ఉగ్గడించుకొనెను. ఈతనితం [డి పేరు 

కూడ తిక్కునయే నట. ఈ తిక్కన భొరతకలర్త తిక్కన కాడు. ఆ కాలములో 

తిక్కన నామధేయులు చాలామంది కలరు. [పాయికముగా వారికి నెల్లూరుమండ 

లము ఆయి ఉన్నట్లు పొడగట్టును. ఈ పేరు “తిగక్సు న్” (ముక్కంటి) శబ్ద 

భవ మనియు, శ్రీ కాళహ స్తీళ్వరుడు “తిగక్కన్" శబ్దవాచ్యు డనియు చెప్పు 

దురు. ఆగుచో ఆ దేవునిపేరు ఆ మండలమున సెక్షుమంది గృహస్థులు తమ 

బిడ్డలకు పెట్టుకొనుట సహజమే. భోజరాజీయకర్త యైన ఆనంతామాత్యుని 
తండి పేరును తిక్ట్సనయే. అతడు కృష్ణాతీరమువాడు. ఆ పేరు ఆ మండలమున 
వాడుకలో నున్నది కాకపోయినను అనంతామాత్యునితాత బయ్యనమంతి తిక్టనన 

సోమయాజిని దర్శించి “భవ్యభారతి” అనెడి బిరుదుతో సన్మానింపబడె నట. 

మజికొన్ని ఉపకారములుకూడ పొందియుండవచ్చును. ఆ భవ్యభారతి తిక్షన 

సోమయాజియెడ తనకు గల కృతజ్ఞతకు సూచకముగా కుమారునకు తిక్ష న 
నామరదేయము పెట్టియుండును. 

మారన ఈ (గ్రంథమును ఓరుగల్దు కటక పాలకుడైన (Police 
Commissioner) నాగయ గన్నమంతికి కృతి యిచ్చెను. నేల్లూరుమండలము 

వాడిన ఈ కవి కృతిపతికోసము ఆంతదూరము పోనేల ? అనే శంకకు నాకు 

తోచిన సమాధాన మిది :- 

మనుమసిద్ధికుమారు డై న నల్పసిద్ధితో నెల్లూరున చోళవంశ పరిపాలనము 
అ_స్తమిఐచెను. నెల్లూరు చోశుల రాజ్యము కాకతీయ స్నామాజ్యములో లీనమై 
పోయెను. రాజ్నాశయమును కోరెడి మారనాది పెన్నాతీరనివాసు లైన కవులకు 

దేశాంతరగమనము ఆవశ్యకమై యుండనోపు. తిక్క.నగారిశిష్యుడనెడి భ్యాతితో 
కాక తీయరాజధానీనగరమున తనకు మర్యాదలు జరుగు ననెకి ఆశతో మారన 
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ఓరుగల్లునకు [పయాణము కట్టియుండును. మరియు తిక్కనగారి కాలమునగాని 

తదుపరిగాని నాగయగన్న మం|తితో పరిచయము లభించి యుండుటచే ఆతని 
(పాపును కోరియైనను రాజధానికి వెళియుండవచ్చును.కృతిపతియైన ఈ నాగయ 

గన్న సేనాని [పతాపరు[దునితోపాటు 1828 |పాంతమున తురుష్కు లచే బందీ 

కృతుడై ఢిల్లీకి కొనిపోబడెనట. ఆతడు పదస్థుడె యన్న కాలముననే ఈ 
(గంథము రచింపబడినదగుటచే 1810 _ 1820 మధ్య నెప్పుడో రచింపబడి 
యుండును. 

_నిజమారసినచో తిక్కన సోమయాజి (పసాదలబ్ధసరస్వతీపాతు డైన 
మారన భారతమునకు అనుబంధరూపమై ఖిలపురాణమనుపేర నొప్పు హరి 

వంశమును రచింపవలసినవాడు. గురుకృత మైన (గంథమునకు పరిశిష్టభాగ మైన 

గంథమును రచించుటకంటె శిష్యునకు వేరొక గర్వకారణము కాని ధన్యతగాసి 

యుండదు. మరి మారన హరివంశమును ఏల చేపట్టలేదో చెప్పలేము. బహుళః 

గురువుగారి [పక్కన నిలబడుటకు సాహసింపలేదేమో ? ఆ భాగ్యము ఎజ్జనకు 
దక్కెను. ఇంతకంటె [ప్రబలమైన కారణము వేరొకటి యుండవలెను. అది యిక్లె 

యుండవచ్చును లా 

మారన (పౌఢకవిగా తలయెనతు నాటికి సంస్కృత పురాణములో నేదియు 

తెనుగున అనువదింపబడలేదు. భారత రామాయణములు వెలసినను అవి పురాణ 

ములలో పరిగణింపబడవు. అవి (ప్రత్యేకము ధర్మ(పబోధముగాని, మత (పచా 

రముగాని చేయుటకు పుట్టినవికావు. రామాయణమున విరళముగాను, భారతమున 

పచురముగాను ధార్మిక (ప్రసంగములు, తా తిక మీమాంసలు ఉన్నను, ఆ భాగ 

ములు |పసంగవశ మున చెప్పబడినవే కాని ఆధికారిక ములుకావు. అందులో రామా 

యణము రాముని సాంసారికచరిత (పథానము, భారతము కురువంశ సాంసారిక 

చరిత [పథానము. ఇక పురాణములో (పత్యేకము ఒక పురుషుని గురించిగాని 

ఒక వంశమును గురించికాని కాక, సర్వమానవ లోకమునకు సర్వకాలములకు 
సంబంధించిన విజ్ఞానమును వర్ణించు (గ్రంథములు. పురాణమనెడు శబ్ద్బమున కే 

పూర్వచరి'త యనిపేరు. పురాణ గంథముల యొక్క రచన ఆధునికముగానే 

పొడగట్టుచున్నను చెప్పబడు విషయము మా[తము విశ్వసృష్టినుండి (ప్రారంభ 

మగును, అందుచేతనే పురాణము సృష్టి, _పతిసృష్టి, వంశము, వంళానుచరితమ' 
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మన్వంతర ములు ఆను పంచలక్షణములు కలది అని నిర్యదింపబడినడి, అనగా 

కాలచ కము (పవ ర్తిత మైన నాటినుండియు కథాకాలమునాటికి ఎన్ని సృృష్టులు 

జరిగెనో, ఎన్ని (పళ యములు వచ్చెనో, ఆయా కాలములయందు ఏయే రాజ 

వంశములు తలయె త్తి పజాషాలనము చేసెనో, ఏయే మనువులు ఏయే కాలముల 

నుద్భవించిరో నిర్ణేశించును. అంతేకాక వేదళాస్త్రములలో విహితమైయున్న 

విజ్ఞానమంతకును పురాణములలో స్థానము కల్పింపబడుటచే ఆవి చరితలు అని 

గాని కావ్యములనిగాని పేరుపొందక, జ్ఞానవిజ్ఞానకోళ ములను పేర బరగు 

చుండును. మరి ఈ పురాణములలో కొన్ని వెష్టవములని, కొసి శే వములని 

వివిధ దేవతా మహ_త్త్రముల నుగ్గడించునవి యైనను, అన్నియు కలిసి పురాణ 

సంహితయను పేర వెదసంహితవలె సర్వలోక సం సేవ్యములై యుండును. 

అష్టాదశ మహాపురాణములలో నేడవడియైన ఈ మార్కండేయ పురా 

ణము శైవ వెక్ట్షతవాదులైన ఏ మత శాఖకును సంబంధింపక ఎల్హరకును ఆరాధ 

నీయమై యుండుటను బట్టి మారన, గురువు నడిచిన సర్వమత సమన్వయ 

మార్గమునే అనుసరించి ఈ పురాణమును స్వీకరించి యుండును. ఈ |గంథ 
ములో దేవీసప్రశతి యను పేర మహిషాసుర మర్దన మొనర్చిన పరదేవతయొక్క 

మహం_త్త్వమును వర్ణించిన ఘట్ట మొకటి కలదు. మహిషాసురమర్దిని, దుర్గ, శ కి, 

మొదలైన శైవమత సూచక నామములతో పిలువబడినను ఆ దేవత |తిమూ రు 

లకు వారి భార్యలకు ఆతీతమైన స్థానము నలంకరించెడి పరాశ క్రి యనియు, 

ఆమెకు నారాయణి, వైష్టవి, మొదలైన విష్ణుమత సంబంధ నామధేయములు 
కూడ కలవనియు [గహింపవలయును. కావున మహిషాసుర మర్దన కథ ఈ 

పురాణములలో నొక భాగ మైనంత మాత్రమున శ (గంథము శైవ పురాణము 

లలో గాని, శాక్రేయ పురాణములలో గాని చేరదు. మరియు పదునాలుగు 

మన్వంతరములలో ఆ యా పురాణములందు ఏవో కొన్ని కొన్ని మా(తమే 

వర్థింపబడి యుండునుగాని అన్నియు అన్ని టనుండవు. ఆందులో ఈ పురాణము 

నందు పది మన్వంతరములు వర్ణింపబడినవి. అందుచే ఇన్ని మనుజన్మల కథ 

నము గల పురాణ మింకొకటి లేదు. ఆడియునుగాక [గంథక ర్త తన కవితా (పతి 

భను [పదర్శించుటకు అనువైన రసవత్క థలు ఈ పురాణములో ఉండుటయు 
మారన దీనిని చేజట్టుటకు కారణమై యుండవచ్చును. ఆంధ్ర వాజ్మయమున 
ఆనంతర కాలమున వెలసిన స్వారోచిషమను సంభవమునకు, హరిశ్చందో 
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పాఖ్యానమునకు, కువలయాశ్వ చరి!తకు మూలము ఈ మార్కండేయ 

వురాణమే. 

ఆష్టాదశ పురాణములలో మార్కండేయ పురాణము [బ్రహ్మర్షి నామమున 

(సిద్దమైనది. అనగా పురాణ సంహితలో నీ |గంథము పరమపూజ్యస్థానము 

నలంకరించినదన్న మాట. హరివంశము కంటె ఇన్నీ విధముల గుణాధిక మె 

స్యతం తమైన ఈ పురాణమును తెనిగించుట కవిలోకమున తన విశిష్టతకు 

హేతువగునన్న ఆశచే మారన ఈ ఆనువాదమునకు పూనుకొని యుండును. 

ఈ [గంథములో ఎనిమిది ఆశ్వాసములు కలవు. వీటిలో నాల్గవ ఆశ్వా 

సము నుండి యధార్థముగా పంచలక్షణనమనస్వితమైన పురాణము పారంభ 

మగును. ఆ అయిదు ఆళ్వాసములలో వర్ణింపబడిన సృష్టి [కమము, [ప్రళయ 

విధానము, నూర్య చందాదిరాజవంశ చరితము, |[పసకాన్నుపస క్రముగా అందు 

పచ్చడి ఇతిహాసములు మొదలైన విషయమంతయు మార్కండేయ మహర్షి 
(కోపుకి యనే ఒక మునికి చెప్పిన క్రమమున జైమినిమునికి వింధ్యపర్వత 
నివానులగు ధర్మ పక్షులు జెప్పును, (వన్తుత వక్తలు ధర్మపకులె నను, తొలి 

నాడు మార్మండేయ మహర్షి వవచించిన పురాణ మగుటచ్చే దీనికి మార్క 

డేయ పురాణ మను పేరు సార్ధకమైనది. మొదటి మూడాశ్వాసములలో [పథమా 
శారసము ఇష్ట దేవతా స్తుతితో పారంభమె షష్ట్యంతముల తో ఆంత మగును, 

రెండు మూడాక్యాసములు ఈ పురాణమునకు సంబంధించినవికావు. అయినను 

పురాణశోతయైన జై మినియే ఈ |గంథ భాగమున గూడ |పధానపాత ఆయి 

యుండుటచే రెండు భాగములకును ఒక విధమైన బంధము కలిగినది. 

భారత పఠనానంతరము జైమినికి నాలుగు ధర్మ సందేహములు కల్గినవట. 

1. ఆదిమధ్యాంత రహితుడైన పురుషోత్తముడు  శ్రీకృష్ణరూపమున 

మర్త్య జన్మ నొందుటకు గల కారణ మేమి? 

దం పుణ్య చరితయైన పాంచాలి పంచభ రృృక యెట్లయ్యెను? 

లీ. బలరామునకు (బహ్మహత్యాపాతక మెట్టు సంభవించెను? వానికి 

నిష్కృతి యెట్టుకల్లిను? 

4. [దౌపదేయులు వివాహమైనను కాకముందు చిన్నతనముననే యేల 

మృతినొందిరి* 
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ఈః ధర్మ సందేహములకు సమాధానము చెప్పగల వాడు తీకాలజ్ఞుడును, 

మరణ రహితుడును అయిన మార్క_ండే యు డెక్కాడే యని యెంచి జైమిని ఆ 

మహర్షిని ఆశ్రయించి వేడుకొనెను. ఈ యడ పాఠకుల కొక పెద్ద సందేహము 

కలుగ వచ్చును. ఏదనగా 

వేదవ్యాసుడు భారత సంహితను రచించి త త్పచారార్థము వెశంపాయ 

నాది శిష్య చతుష్టయమును నియోగించెను. ఆ నలువురలో జైమిని ఒకడు. 

ఈ శిమ్యనకు తాను భారతమును గురు సన్నిధానమున అధ్యయమునను చేసి 

నప్పుడు పొడమని ధర్మసందేహములు కాలాంతరమున ఎట్టు పొడమెను? తాను 

బిజ్ఞాసువే ఆయినచో ఆ సందేహములు ఆనాడే వ్యాసుడు తీర్చి యుండును 

గదా! ఇటువంటి |పశ్నలకు పురాణములు సమాధానములు చెప్పవు. పురాణములు 

ఎవరు [వాసినను, ఎవరు చెప్పినను, ఎవరు విన్నను ఆ వ్యక్తులకు పాథాన్యము 

లేదు. ఎవరి పేరున వెలసినను పురాణ విషయము మ్మాతమే [పాథాన్యము 

వహేంచును. మరి ఇంకొక విశేష మేమనగా పురాణములలో పేర్కొనబడెడు 

నామములు చాలా వరకు గోతనామములు. కొశికనామముగాని గౌతమ 

నామముగాని పలు పురాణములలో పలుచోట్ల వచ్చినపుడు, ఆ కౌశికుడు విశ్యా 

మితుడే యనియు, ఆ గౌతముడు అహల్యా భర్తయే యనియు ఆనుకొనరాదు. 

వారు క్రమముగా కౌశిక గో(త సంజనితులో లేక గౌతమ గోత సంజనితులో 
ఆయిన మునులని [గపింపవలయును, ఈ నం|పదాయమును బట్టి, ఈ పురాణ 

మున మార్కండేయుని సందర్శించిన ముని వ్యాసశిష్యుడైన జై మిని కాడని 

యనుకొనవలయును. 

ఈ జైమిని తన ధర్మ సందేహములు తీర్పుమని మార్కండేయుని అర్ధిం 
పగా ఆ మహర్షి తాను సవన డీక్షితుడె యుండుటచే ఆ సందేహము నివృత్తి చేయ 

గల ధర్మపక్షుల యొద్దకు జైమినిని పొమ్మని యాదేశించి ఆ పక్షుల వృతం 

తము జైమినికి తెల్పును. ఆ పక్షులు పూర్వజన్మమున నుకృజఖడు అనే బుషీ 

శ్వరుని కుమారులు. వారు ఒక సందర్భమున తండి యాజ్ఞానుసారము దేహ 

త్యాగముచేయుట కీయకొనక పోవుటచే ఆయన వారిని పక్షిజన్మ మెత్తుడని శవిం ' 

చెను. ధర్మసాధనమైన మానవ శరీరములను త్యజించి తిర్యగ్గన్మ మె_త్రవలసిన 
దుర్గ తికి వారు విలవింపగా తండి కరుణించి పక్షి జన్మలో కూడ వారికి జ్ఞాన 
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సంసిద్ధి కల్గున ట్రన్ముగహించెను ఈ వివరములను తెలిసికొని జైమిని ధర్మ 

పక్షుల కడ కేగెను, 

ధర్మపక్షులు జై_మినికి పౌడమిన సందేహములకు సమాధానములు 

చెప్పుటలో [దౌవదేయుల అకాలమరణములకు నిమిత్తము హరిశ్చం[దోపాఖ్యాన 

ములో నుండుటచే ఆ మహాం-జు విశ్వామ్మితుని వలన నానా కష్టములు పొందిన 

వృతాంతమంతయు చెప్పబడెను. విశ్వామితుడు హరిశ్చందుని, అతని పజలను 

నిర్ణయముగా దండించుటేగాక పట్టమహిషియైన శైబ్యను కఠినముగా హింసించు 

చుండగా దుస్పహమైన వారిబాధలను చూడలేక వి శ్వేదేవతలు య పుణ్యసాధ్విని 

హింసించుచున్న ఆ బుషికి పుణ్యలోకము లుండవని దేవతలు ఊద్దోషించిరి. 

ఆ సులభ క్రోధుడు, వారు పనిలేని పనిగా కల్పించుకొన్న జోక్యమును సహింప 

లేక మర్త్య్యలుగా జనింతురుగాక యని శపించి, వారిపార్థనమీద వారి మనుష్య 

తము కొలదికాలమునకే తీరిపోవునని శాపావసానమును నిర్దశించెను. అందు 
చేతనే వారు ఉపపాండవుల పుట్టి చిన్నతనముననే మనుష్య త్ర్వమును వీడి 

వెడలిపోయిరి. 

ఇందలి హెరిశ్చందకథకును, (పసిస్థ మైన గౌరన హరిశ్చంద కథ 
కును కొంత భేదమున్నది. అది స్టలాంతర మున జెప్పెదను. ధర్మపక్షులు తన 
సందేహములను తీర్చినను జై మిని తనివిచెందక ధర్మపక్షులను _పాణియొక్క 
జననమరణములకు సంబంధించిన మజఖికొన్ని [పళ్నలడుగును. ఆ _పళ్న లిపి;= 

1. జంతువు త ల్లి గర్భమున నెట్టిబాధ నొందుచుండును ? 

బి. తల్లి తిను ఆహారము పిండమున కెట్టు దక్కును ? 

8. ప్రాణి పుట్టి యెట్లు వర్టిల్డును ? 
4. మరణవేళ (పాణికి నిజజ్ఞాన మేమైపోవును 2 

5. మరణానంతరమున జీవుడు ఎచ్చట ఎట్టు పుణ్య పాపముల 

ఫల మనుభవించును * 

భూతవర్గ స్థితిలయములకు సంబంధించిన ఈ (పశ్నలకు సమాధా 

నము చెప్పుటలో ధర్మ పక్షులు జడోపాఖ్యానము కథనము చేయుూను, అందు 

జంతూత్ప త్రి |పకారమ్ము బహువిధనరకములు, పూర్వజన్మకృత పాపప్తుణ్యనుల 

(34) 
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వలన కలుగు జన్మములు మొదలగు పరమార్థము లనేకములు బోధింపబడును. 

ఆ సందర్భముననే దతా తేయ జన్మక నము, కువలయాశ్వ చరిత చెప్ప 

బడును. కువలయాశ్వుడను రాజకుమారుడు మదాలస యనెడి కన్యను వివాహ 

మాడును. అతని పరోక్షమున మాయావియైన తాళకేతు డను రాక్షసుడు ఆమె 

నపవారించి |పాణములు తీసెను. ఆశ్వకరుడను గంధర్యరాజు శివుని మెప్పించి 

మదాలసనగు |బతికించి నాగలోకమున నామెను పుతికగా పెంచుకొనుచు, ఒక 

సందర్భమున నాగలోకమున కేగిన కువలయాశ్వువకు ఆమె నర్చించెను. మదా 

లసా కువలయాశ్వులకు ఉ త్తమసంకానపా ప్తి కలుగును. ఆమె తన ప్వుతులకు 

వర్ణా శమధర్మ ములు, ఆతిధిపూజా విధానములు, నిత్యన్రై మి_తిక కర్మలు మొద 

లగు మతధర్మములను ఉపదేశించును. పరమజిజ్ఞాసువైన జైమిని ఆపై పక్షు 

లను మరికొన్ని పశ్న లడుగును. వాటికి సమాధానముగా పక్షులు జగదుత్పత్తి 
స్టీతిని గురించి, సూర్యచం[ద్రవంశములను గురించి, మన్వంత రములను గురించి, 

కల్పవిభాగములను గురించి తొలినాడు మార్కండేయుడు (కోష్టుకి యను మునికి 

జేప్పిన [క్రమమున సవి సరముగా బోధించును. ఈ కథన మంతయు ఆయిదవ 

ఆశ్వాసమునుండి (పారఠరంభమగును. మన్వంతర కథనములో స్వారోచిష మను 
సంభవము మొదట (పస్తుతింపబడెను. దీనినే ఆం|ధక వితాపితామహుడు అల్లి 

సాని పెద్దన తన పబంధమునకు మాతృకగా స్వీకరించి వన్నెచిన్నెలతో సింగా 

రించెను. ఈ విధముగా ఉ_త్రరకాలమున రచింపబడిన మూడు [పబంధ ములకు 

మారన మార్కండేయ పురాణము మూలమగుటచే మారన ఆ (పబంధక వులకు 
ఇతివృత్త పదానము చేసి గురు వయ్యెను. శ్రీనాథుడు “నూనూగు మీసాల 

నూత్న యావనమున రచియించితిని మరు త్తరాట్టరిత” అని తనకాశీఖండమున 

చెప్పుకొనెను. ఆ మహాకవి బాల్యమందు రచియించిన ఆ మరుతరాట్బర్మితకు 

బహుశః, మార్కండేయ పురాణమున గల మరుత్తుని కథ మూలమై యుండు 
నేమో ! ఈ పురాణమున గల సొగసయిన ఉపాఖ్యానములలో మరుతత్తరాట్బ 
ర్మిత ఒకటి మరుక్తుడు కరందముడు ఆనే మహారాజునకు మనుమడు. 

_ అవేక్షితు డను నాతని కుమారుడు. ఆతని తల్లి వైశాలి. విదిశాదేశాదీజుని 

కూతురు. అవేక్షితుశ కామె స్వయంవర లబ్ధ. స్వయంవర సమయమున 

పరాభూతులై న రాజు లందరును కుట చేసి ఆతనితో దొమ్మి యుద్ధము చేసి 

ఓడించిరి. పరాభవఖిన్నుడైన ఆ యువకుడు దారపరి్మిగహము నొల్చనని _బహ్మ 
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చర్య దీక్ష వహించెను. వై శాలి భర్తృభోగ్యము కాని తన జీతమును నిందించు 
కొనుచు అడవులకేగి తపోనిష్ట పూనెను. ఎంత కాల మైనను తన మనోరథము 

తీరని కారణమున శరీరవిసర్టన |పయత్నము చేయుచుండగా, ఒక దేవదూత 

ఆరుదెంచి ఆమెను ఆత్మ సనన పయత్నమునుండి వారించి అమెకు పుత పా ప్రీ 

కల్గననియు, ఆ కువూరుడు డిగంత విశాలయశుడై న చృకవర్తి కాగల డనియు 

ఆశీర్వదించి పోయెను. భర్త [బ్రహ్మచర్య (వత దిక్ష వదలని కఠోర వతుడు. దేవ 

దూత ఆమోఘవచనస్కు_డు. తాను అవేక్షితుని తప్ప ఇంకొకని కన్నె త్తి చూడని 

పతివత, పరస్పరానుకూల్యము లేని యీ స్థితిగతులలో తనకు పుతపాపికలు 

గుట ఎట్టని ఆమె ఆందోళితచిత్త యై యున్న సమయములో ఒక రాక్షసుడు 

అకస్మాత్తుగా ఆ తపోవనమున కేతించి ఆమెను చెనక నుద్యమింపగా నామె 

ఆ్మకోశించెను. ఆదే సమయమున ఆ (పాంతమునకు వేటకై యరుదెంచిన యవే 

శ్నితుడు ఆ స్రిజన్నాకందనము విన వచ్చిన దెసకు పరుగు పరుగున పోయి 

ఆ యువతిని బలాత,_రించుచున్న రాక్షసుని సంహరించి ఆమెను రక్షించెను. 

తపోమహిమచే కలిగిన నూత్నతేజముతో వెలుగొందు నా యువతి నా రాజు తన 

భార్యయని గు ర్తింపలేని సమయమున ఒక గంధర్య్రూరా జట కేతెంచి కల రూపు 

ఎరిగించి వారిరువురను గంధర్వలోకమునకు 'గొనిపోయి. అచ్చట విధియుక్త 

ముగా వివాహము జరిపి కొన్నాళ్ళుంచుకొనెను. ఆ దంపతు లాలోకమున నుం 

డగా జనించిన పుతుడే మరుత్తుడు. అవేక్షితుడు గంధర్వరాజు ననుజ్జ గొని 
భార్యాపుత సహితుడై తండిని దర్శించి సంతోపభరితు డైన ఆ వృద్ధరాజు 

నాశీర్వాదము వడ సెను. ఈ సంఘటనమునకు పూఠ్వమే అవేక్షితునితల్లి వీరాదేవి 

అను నామె “క్రిమిచ్చక (వతము” అనెడి ఒక వ్రతము నెటజపి (వతోద్యాపన 
దినమున ఎవ శేది కోరిన నది ఇచ్చువానిగా కుమారుని దాతృస్థానమున నిల్పి, 

భ_గ్తచే పౌత్ర ముఖదర్శన వరమును యాచింవజేసెను. దాతృస్థానమున నున్న 

ఆవేకీతుడు “తథాస్తు” అని వాగ్గానము చేసెను. కాని ఆనాడు ఈ వాగ్దానమును 

చేసినను అవేక్షీతుడు తన |బహ్మచర్య నిష్టను వదలనేలేదు. ఇది యీ కథలో 
ఇంకొక చిక్కు. తెచ్చిపెట్టిన సంఘటన. ఆ చిక్కు లన్నియు తీరి కథ కరంద 

ముని ప్మౌతముఖ సందర్శనముతో నుఖాంత మయ్యెను. 

కరందముడు అవేక్షితునకు రాజ్యాఖిషేకము చేయ తలపెట్టగా 

అతడు దాని నొల్టక మరుత్తునకు చేయించెను. ఈ |క్రొ_త్తరాజు వర్ణాశమ ధర్మ 
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రక్షకు డనియు, దుష్టశిక్షణపరత౦తు డనియు ఆచిరకాలముననే దిగంత 

వ్యాప్తమెన కీర్తి గడించెను. ఇట్లుండగా జొర్వ్యాశమవాసు లయిన కొందరు 
బుషులు నాగులచే వధింపబడిన వార్త రాగా అతడు నాగనంహారార్థము వడలి 

పోయి నాగలోకముమీద ఒక దివ్యాస్త్రము పయోగించెను. నాగు లందరు ఆ 

అస్ర్రజ్వాలలకు ఆహుతి కాజొచ్చిరి. వై శాలి తపఃస్థిత యె యున్నకాలములో 

ఒక నాగరాజు ఆమెను పూజించి ఎన్నడేని ఆమెకుమారుని వలన నాగలోక వళ 

యము సంభవించునేని ఆమె వారిని రక్షింపవలెనని అర్థించి ఆ వాగ్దానమును 
పొందెను. మరుత్తుడు నాగులను సంహరించుచుండగా వైశాలి భర్తను (పేరేచి 
తాను నాగరాజునకు చేసిన వాగ్దానమును తెల్పి శరణాగత త్రాణము కొరకు 

కుమారునకు మారొడ్డ పంపెను, దుష్టశిక్షణార్భ్ణము కుమారుడును, శరణాగతరక్ష 

కార్భము తం|డి యును యుద్ధభూమిలో (ప్రత్యర్థులుగా తారసిల్లి ఒంవొరులు పర 

స్పర వధకు పూనుకొనగ్గా దేవతలు (పత్యక్షమై వారికి సమాధానము కుదిర్చిరి. 

నాగులు తాము వధించిన బుమలను [బతికించిరి. 

ఈ కథలో [బహ్మచర్యము, తపస్సు మొదలగు సార్వజనీన పరమ 
ధర్మములే కాకుండ దుష్టశిక్షణము, శరణాగతరక్షణము మొదలై న ధర్మములును 

సిరూపింపబడినవి. కథాంశములలో ఒండొంటికి పొందిక యుండకపోవుటచే 
క థాకార్యము నడచు మార్గము ఆపఫతర్కితమై పాధకునకు ఉత్కంఠ కల్గించు 

చుండును. ఈ ఉపాభ్యాన కథన రచనలో మారన తన కథన కౌశలమును 

(పశంసాపాతముగా నిర్వహించెను. ఇంతే కాదు, హరిశ్చుం[దకథలోను స్వారో 

చిష మనుసంభవ వృతాంతములో ను కూడ అతడు (పదర్శించిన కథాకథన 

శిల్పము కవిబ్రహ్మ శిష్యునకు తగినట్టుగానే యున్నది. మారన శై లియు 
పురాణరచనకు అనుకూలమైన సారళ్యము, సౌలభ్యము, సంయమము కలిగి 

యుండుటయే కాక్క కావ్యోచితమైన రసవత్తయు, |పిసన్నతయు నిండుకొని 
యున్నది. తిక్కనార్యుని జీవిత కాలములోనే ఇ. రచింపబడి యుండునేని 
ఆ గురువు ఈ శిష్యుని _వతిభకు ఎంత సంతసించెడివాడో ! తిక్కగారి పలుకు 

బడులు, భావచ్చాయలు, ఆర్థచ్చాయలు, ఈ రచనలో చాల కలవు. 
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ఇతర కవులు 

ఈ యుగమున (కుతనామలెన మరి కొందరు ఇతర కవు లున్నారు. 

వారి నిచ్చట (వసావింతును. 

బరైన ఎ ఇతడు “నీతిసార ముకావళి”ని రచించెను, అది రాజనీతి 

పరముగ చెప్పిన కొన్ని సూ కుల సంపుటి. ఈ కింది పద్య మా (గంథములో 

నొకటి, 

“ఎత్తిన కాలెగాని సిరికెన్నడు నిల్చిన కాల నిల్వగా 

చి త్తములేదు కాన సిరి చెందిన నాడె పరోపకారముల్ 
హత్తి గడంగ జేయు డెడరైన వదంపడి వేడికొందమన్ 

చిత్తమెగాని ఇ_త్తమను చిత్తము పుట్టద యొట్టివారికిన్ .” 

ఈ పద్యమును బట్టి ఈతని శెలి నాచనసోముని శై_లివలె వ|కో కి 

పధానముగా నుండునని చెప్పవచ్చును. 

ఈ నీతిసార ముకావళిలో తాను సుమతి శతక కర్తనని చెప్పుకొన్నా 
డనియు, ఇతడే ఆ శతకక ర్త యనియు కొందరి తలంపు మరికొంద రా 

పద్యము (పక్షి ప్రమందురు. నిజము దేవుని కెరుక. ఆ పద్య మిది :- 

“శ్రీ విభుడ గర్వితారి 

త్రూగ్రివర దళనో పలబ్ధి జయలక్ష్మీసం 

భావితుడ సుమతి శతకము 

గావించిన (పోడ' గావ్యక మలా సనుడన్ ” 

ఈ పద్యము బద్దెన చెప్పినదే యైనచో నీతిసార ముకావళి రాజనీతి 

పరముగను, సుమతి శతకము సామాన్య (పజానీతి బోధకముగను అతడు 
రచించెనని చెప్పవచ్చును. అట్లుగాక ఇది (పక్షి పమే అయినచో ఆ ఊహ నిలు 

వదు. ఇంతకు సుమతి శతకము నందలి భాషా జాత్యము బద్దెన కాలము నాటిది 
కాదని నా ఉద్దేశము. మరియు- 

“అధరము కదలీ కదలక 

మధురములగు భాష లుడిగి మౌన(వతుడె 

అధికార రోగపీడిత 

బధిరాంధక శవము జూడ బాపము నుమశీ |” 
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ఈ పద్యము 6 శ్రీ విభుడును గర్వితారిక్మావర దళనోపలబ్ద్ జ మలక్ష్మీ 

సంభావితుడును' అయినవాడు వ్రాసినది కాదు. ఎవడో ఒక సామాన్యుడు కార్య 
వశమున ఒక అధికారిని దర్శింవబోయి ఆతడు తనయెడ చూపిన అనాదరము 

నకు, జొదాసీన్యమునకు కనలి తన అక్క సుడీర ఆ అధికారిని తిట్టినట్టి పద్యము. 

ఇది సర్వసాధారణమైన నీతిపద్యము కాదు. స్వానుభవ పూర్వుక భావము 

గల పద్యము “మా నిషాద (పతిష్ణా ౦ భర మగమ క్గాళ్వతీస్వమా:” అనే 

శ్లోకములో వాల్మీకి శోక సంత వ వ హృదయ మెట్టు ధ్వనించుచుండెనో ఈ పద్య 

ములో ఓక అధికారిచే చులకన చేయజడిన సంసారి వరిభవాగ్ని అట్టు జ్వలించు 

చుండెను. బద్దెన భూపతియు మండలాధీశ్వరుడు అయిన మాట నిజమే యైనచో 

నతడొక రాజోద్యోగి మోలకుపోయి అతనిదే చిన్న చూపు చూడబడుట తట 

స్థింపదు. మరియు నీ శతకము (వాసిన సంసారి ఒక [గామ కరణమై యుండు 

నని యూహించుటకును అవకాశము కలదు. ఇతడు కరణముల సంగతి నాలు 

గదు పద్యములలో ఒ క్తి చె ప్పెను, రవన్ని యు సర్యాలోచింపగా సుమతి శతక 

కర్త బద్దె భూపతి కాడని నా యుద్దేకము నాటకములో శ|తువు (ప్రత్యక్షముగా 

ఎదుట నున న్నట్లు భావించి పరుషోక్తు లాడెడి ప్మాతవలె, పే పద్యము టాసిన కవి 
తనను అవమానవరచిన అధికారిని తన యెదుట అ భావించుకొని శపి 

యించుచున్నట్లు కన్సడును. ఈ పద్దెము బద్దెనది కాక పోయినను తక్కిన శతక 

మంతయు ఆతడు (వాసియుండవచ్చును గదా అనెడి ఆనంగత వాదము చేయు 

వాగుండరని నా తలంపు. కర్త యెవరైననేమి ? సంస్కృత విద్యార్థులకు బాల 

రామాయణము వలె తెనుగు విద్యార్థుల కీ శతకము (పథమ పాఠమై వన్నె 
కెక్కి_నది. 

ఇదిగాక మరియొక పద్యము : 

“కొక్కో-క మెల్ట జదివిన( 

జక్క-ని వాడైన, రాజ చందదు=డైై నన్, 

మిక్కిలి రొక్కము లీయక 

చిక్కదురా వారకాంత సిద్ధము సుమతీ.” 

కొక్కోక మనెడి కామశాస్త్రము తెలుగులో బద్దెన తరువాత కొన్నివందల 

యేండ్రకు పుకైను. ఆది సంస్కృతమున గల “రతికళా విలాస్ మనెడి |గంథ 

మునకు తెలుగు. కావున సుమతి శతక కర్త కొక్కోకము తెలుగున వెలసిన 

పిమ్మటివాడై యుండును. 
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శివదేవయ్య 

ఇతడు కాకతీయ సా|మాజ్యమునకు తన బుద్ధిబలమే వజకవచముగా 
నొనర్చి, గణపతి దేవునకు రుద్రమాంబకు మం,తిత్యము నెరపిన వే.ధావి. 
అంతేకాదు; ఆ చక్షవర్తులచే గురువుగా పితుడుగా పూజలను మన్ననలను 

పొందెను. ఈయన పురుషార్థసార మనెడి ఒక  నీత్మిగంథమును  రచించెనట. 
14 వ శతాబ్ది మధ్య కాలమున నకలనీతిసమ్మతమనెడి నీతిపద్య సంకలనము 
చెసిన మడికిసింగన ఆనే కవి ఆ పురుషార్థసారమనెడి (గంథము నుండి ఇంచు 
మించు వంద పద్యము లుదాహరించెనట. కాని ఆ పద్యములక ర్త శివదేవయ్య 
అని ఎచ్చటను ఆతడు చెప్పలేదు. అడి ఆటు లుండ శివదేవ కవి ఆత్మసంబోధ 
నతో “శివదేవ ధీమణీ!” అనే మకుటము గల ఒక శతకమును కూడ రచించే 
ననెడి యొక వదంతికలదు. ఆ శతకము నేడు లభింపదు. అయినను ఒక 
పద్యము మ్మాతమెట్లో పరిశోధకులకు లభించినది. ఆ పద్య మిది: 

చం! ఆరయగ పిన్ననాట సిరియాకుడ నె యల[బాయ మందు సుం 

దరుడను నంబినై పదను తప్పిన గుండయగారి చందమై 

ధర జరియింపగ ల్లిన తథాస్తు: వృథా పరిపాకరూవ దు 

ష్కర జననం బదెమిటికి కాలుపనే శివడేవ ధీమణీ!” 

ఈ మకుటమును బట్టి ఈ శతకము ఆయనయే [వాసెనని నిర్వివాద 
ముగ. జెప్పుట కష్టము. ఎవడేని ఒకకవి శివదేవయ్యను సంభోధించు ఈ శత 
కమును వాసియుండవచ్చును. అసలు ఇమువంటి పద్యములు నూరు (వాసి ఆ 

కవి గాని శివదేవయ్యగాని శతకముగా రూపొందించిరని చెప్పుటయు కష్టమే! 

మరియు శివదేవయ్యయే ఈ పద్యమునకుగాని లేదా సంపూర్ణ శతకము 
నకుగాని క రయే ఆనుకొన్న చో ఆత్మ సంబోధనలో ధీమణీ యనెడి ఆత్మ 
[పశంసా వాచక మైన శబ్ద మును [పయోగించియుండునా యని నా సందేహము. 

అధర్వణుడు:-- ఇతడీ యుగమువాడేనని తలపపడుచున్నడి. ఇతనిని 
గురించి నన్నయ _పకరణమున కొంత (వాసితిని. ఇతడు నన్నెచోడునకు తిక్క 

నకు మధ్య కాలమువ్నాడ్రై యుండవలయును. 



ఎరా పగడ యుగము 

1828 వ సంవత్సరములో ఢిల్లీ సుల్తాను ఓరుగలు నగరము స్వాఢీ 
నము చేసికౌని (| ప్రతాపరుదుని బందీగా కొనిపోవుటచే కాకతీయ సా(మాజ్యము 

అ_స్తంగతమయ్యెను. తత్పూర్వము కొలది కాలము |క్రిందటనే ఆ మహమ్మదీయ 

రాజు ఓరుగల్లుపె దండెత్తి వచ్చి |వతాపరుదుని చెతిలో పాణమాతావశిష్టుడి 

పాటీపోయెను. ఆ యుద్ధములో సా|మాజ్య రత్షణార్గము శ్యతుసంహారార్థము 

చ|[కవ రికి బాసటగా వచ్చి నిలచిన సామంతులందరు విజయోత్సాహముతో 

తమ తమ మండలములకు సేనలతో తరలిపోయిరి. వారే కాకతీయ పరిపాల 

నలో నాయకులని పేరు పొందినవారు. అట్టివారు |పతావరుదునకు విధేయులై 

డెబ్బది ఇద్దరుండెడివారట. వారి కందరికి పత్యేక సేన లుండెడివట. యుద్ధ 

సమయముల ఆ సేనలతో వచ్చి వారు చ్మకవరర్తికి తోడ్పడుచుండుటయు, శతు 

విజయానంతరము తమ తమ మండలములకు పోయి |పజాపాలనము సాగించు 

చుండుటయు ఆచారమై యుండెడిదట. 1880 |పాంతమున ఢిల్లీ సుల్తానును 

తరిమికొట్టిన పిమ్మట ఆ నాయకులందరు ఆబారరీత్యా తమ తమ మండలము 

లకు పోయి సా|మాజ్యమున శతుభీతి తొలగినదనెకి పరవసముతో వ్యవసా 

యాభివృరద్ధి. వాణిజాభివృద్ధి మొదలగు పజాకేమంకర కార్య[కములలో నిమ 

గ్నులై యుండిరట. ఆ అదను చూచుకొని ఢిల్లీ సుల్తాను అకస్మాత్తుగా మరల 

నోరుగల్లుపె దండె తివచ్చి అసహాయుడైన [పతాపరు దుని బ౨దీకృతుని చేసెను, 

కాకతీయ సా్యమాజ్య పతనములో ఢిల్రీసులానుకు తోడ్చాటొసంగిన మైందవులు 

లేకపోలేదు. కాకతీయరాజ్యమున కాసన్నరాజ్యమైన యాదవరాజ, మేలు 

చున్న దేవగిర్మివభువు మహమ్మదీయులకు వశుడై అతనికి నానావిధ సహాయ 

ములు చేసెనట. కాకతీయ రాజ్యములో తమకు పూర్వకాలమున నెగడుచుండిన 

పాభవము తగ్గటచే జైనులు కూడా కొంత దేశ్వదోహ చర్యకు పూనుకొనిరట, 

ఇందులో వింత ఏమియులేదు ఏనాడుగాని భారతదేశమునకు కలిగెడు కీడు 

బ పాశ్ళతువుల వలన కంటె అంతళ్ళ్శ[తువుల వలననే యనుట పరమసత్యము. 
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ఓరుగల్లు నాకమించిన ఢిల్తీ సులాను చిరకాల మా సింహాసనమును 

దక్కి ంచుకొనలేక పోయెను. ప్రతాపరుదుని సామంతనాయకులలో శౌర్యవరా 

(కమములుగల మునునూరి [పోఆయ, కాపయ అనెడి నాయక సోదరులు 

తక్కిన నాయకులతో మంతాలోచన చేసి పరా[కాంతమైన దేశమునకు విమోచ 

నము కల్లించుటక్రె వారి వారి సేనల నాయ త్తవరచి ఓరుగల్లును స్వాధీనము చేసి 

కొని సులాను పరిపాలనము నంతమొందించిది. ఆ యుద్ధ విజయానంతరము 

సా్యమాజ్యము నంతను ఏకచ్చ[తముగా ఒకడే పరిపాలనచెయుట ఉచితమును, 

సాధ్యమును కాదని యెంచి కాబోలు ఏకకార్యార్గమై పూనుకొన్న నాయకులలో 

పెక్కురు ఆం(ధ దేశమును కొన్ని భాగములుగా పంచుకొని స్వతం్యత పరిపాల 

నలు చేయదొడగిరి. ఆ విభజనలో కృష్ణానది ఉ_త్రరభాగమున ఓరుగల్లు రాజ 

ధానిగా మునునూరి సోదరులు కొంతయు, రాచకొండ, దేవరకొండ రాజధాను 

లుగా రేచెర్ల వెలమనాయకులు కొంతయు కృష్ణకు దక్షిణమున రెడ్డిరాజులును 
పందచుకొనిరి. తదుపరి పదియేండ్లకు హరిహరరాయలు ఆనెగొందిమండలమున 

విజయనగ రరాజ్యము స్థాపించెను. రెడ్డిరాజుల రాజ్యము కృష్ణా గోదావరీ నదుల 

మధ్య భాగముననే కాక, సింహాచలమవరకును వ్యాపించెను. కొంత కాలము 

నకు తిరిగి ఢిల్లీ సులాను ఓరుగల్లు న్నాకమించుకొనుటకు రాగా ఆప్పుడు సింహా 

సన మధిష్టించియున్న ముసునూరి కాపయనాయకుడు ఆ మహమ్మదీయునితో 

సంధికావించుకొని గోలుకొండను ధారపోసి తా నోరుగల్లు (పాంతముతోనే 

తృ ప్రిపొందెకు. కాని పొరుగున నున్న రాచకొండ వెలమరాజులు ఆతనితో 

ఫొందు పొసగి యుండలేక పోయిరి. అప్పటికే వీజాపూరులో' బహమనీ రాజ్య 

మును స్థాపించిన మహమ్మదీయరాజు వెలమరాజులను (ప్రోత్సహించి కాపయ 

నాయకు నంతమొందించెను. ఇది కాక కీయరాజ్య పతనానంతరము ఆం[ధ 

దేశమున జరిగిన స్థూలచరిిత. ఆనాడు వెలసిన స్వతంత రాజ్యములలో 

ఎక్కువగ రాజకీయ [వభావము, సారస్వత [ప్రభావము నెజపినది రెడ్డిరాజ్యము. 

ఆ రాజ్యమునకు [పథమమున అద్దంకినగరము రాజధాని. ఆ రాజ్య సంస్థాపకుడు 

పోలయ వేమారెడ్డి. అతడు 1825 మొదలు 1858వ సంవత్సరము దాక |పజా 

శేమంకరముగా శ|తుభయంకరముగా రాజ్యపాలన చేసెను. ఆ రాజు ఆస్థాన 

కవియ ఎజ్జా_పెగ్గడ. దేశ చరిత్రలో రెడ్డియుగము ఆవిర్భవించిన ప్రే వాజ్మయ 
చర్మితలో ఎఖాపెగ్గడణ యుగము ఆవిర్భవించెను. 

(3౨) 
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ఎజ్జన తిక్కనసోమయాజి నిర్యాణము జరుగుటకు సుమారు పది 

సంవత్సరము. లకు పూర్వము (1280 [పాంతమున) జన్మించి 1860 వరకు 

ఇహలొకయ్యాత సాగించియుండును. ఆ సుదీర్చ జీవితకాలములో ముప్పది 

యేండ్ల వయస్సున [(గంథరచనా వ్యాసంగ మునకు ఉప కమించి యుండును. 

ఆ పదునాలుగవ శతాబ్దిలో చివరి భాగమున శ్రీనాథుడు జన్మించినను ఆ శతాబ్ది 

చివర వరకు యుగక ర్హృత్వము ఎజ్జన పేరననే చెల్చ్లదగి యుండును. 

ఆసలు ఎత్టా (పెగ్గడ చెరుమీద [పత్యేక మొక సారస్వతయుగ మేల గ్ 

అతనిని తిక గానే యుగములో చేర్చరాదా? యని (పళ్నించెడివారు కొందరు౨దురు. 

ఆ పద్ధతి సమంజసము కాదని నా యుద్దెశము. తిక్కన తరువాత శకాధికార 

మొప్పుకొన దగిన పెద్దకవి యెవడును పుట్టియండనిచో ఆయన యుగము 

మది యొక శతాద్దివరకు పొడిగింపవచ్చును గాని ఎట్టిన, భాస రుడు, నాచన 

సోమన మొదలై న మేటి కవు లవతరించిన ఆ శతాల్దిని తిక్కన యుగములో 

చేర్చుట భావ్యముకాదు. మణి అంతమంది మేటికవులు తలయ త్తిన ఆ యుగము 
నకు ఎజ్బాపెగ్గడనే యేలకర్తను చేయవలె నందుశేని నా సమాధాన మిది : 

తెలుగు సారస్వతమునకు కవ్నితయమువారు |త్రిమూ ర్తుల వంటివారు. 
వారి తరువాతనే, ఇతర కవులు ఎంత మేటికవులైనను పేరొ _నదగిన చారు. 

ఆం(ధభాషా[పపంచమునకు భారతము వలె ఆం ధకవి |పపంచమున కామువ్వు 
రును గురుస్థాసీయులు. వారిలో ఒండొరులకు భారతక ర్రలుగా కొంత తర తమ 

భేదభావమున్నను, పృథక్పరిశీలన చేసినప్పుడు ఎవరికి వారికే పత్యేక |పాథా 

న్యము కలదు. కావున పృథ|క్పాథాన్యము భావత కర్తృత్వ గౌరవమును కల 

కవిత్రయము వారి పేరుమీద మూడు (పత్యేక యుగములుండుట న్యాయమని 

నే ననుకొంటిని. ఆ శతాబ్దిలో భాస్కరుడు, సోమన మొదలై నవారు మేటికవులే 

గాని ఎజ్జనను తోసిపుచ్చి గురుపీఠ మెక, దగినవారు కారు. మరియు వాజ్మయ 

ములో ఆఖ్యానపద్ధతి, నాటకీయ పద్ధతి, వర్ణనాత్మక పద్దతి యనెడి మూడు విభా 

గము లుండునని పూర్వుపకరణములలో చెప్పితి*. ఈ మూడింటిలో వర్ణనాత్మక 

పద్ధతిని (ప్రవేశ పెజ్టినవాడు ఎజ్టాపెగ్గడ. దైవికముగా నన్నయ, తిక్కనలు 

తక్కిన రెండు పద్ధతులకును ఆదిగురువు గా, ఎజ్జన మూడవప ద్ధతి నవ లె 
తరింప జేయుటచే భారత క _రృృత్వముననే కాక రచనా సంప్రదాయము నందును 

టు 
“7 

రచ 

న 

క్ర 
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ఒక (ప్రత్యేకతను సంపాదించుకొని స్వతంత్రస్థానమున కర్షుడయ్యెను. మరియు 
తెలుగుభాషలో పలుకుబడియందేమి, కారకమునంచేమి, [కయారూపములందేమి. 

ఆధునికతా నూచకముగా కలిగిన మార్పులు ఎబ్టిన [గంథములలోనే పారంభ 

మయ్యెను. తత్పూర్య (గంథములలో కానవచ్చెడి |పాతదనము ఎజ్జిన గంథము 

లలో కానరాదు, మరియు నన్నయశై లికిని, తిక్కనశె లికిని ఉన్న భేదమును 
తొలగించి, ఎజ్టాపెగ్గడ శబ్దగతిలో నన్నయను, భావగతిలో తిక్కనను అనుస 

రించి రెండుగతులకు సామరస్యము కుదిర్చి తన పేరుమీదనే ఒకశైె లిని నెల 
కొల్పెను. దానినే పథమదశోలో శ్రీనాథుడును. తరువాత వేరొకదళలో (ప్రబంధ 

కవులును అలనరదుకొని వర్ణనా[పాథానకము గల |పబంధరచనలు చేయసాగిరి. 

ఇతివృ త్రమును వర్ణనలచే అలంకరించెడి నూత్నపద్ధతికి సూూతధారు డగుఓచే 
తనే ఎట 3 వపబంధవర మేశ్వూరు డయ్యెను. ఇట్టి మహాకవిని యుగక రగా 

నంభావింపక పోవుట అధర్మ మని నే ననుకొంటిని, 

ఎజ్జన కృతులలో లభ్యములై నవి మూడు - హరివంశము, భారతా 
రణ్యపర్వభాగము, లక్ష్మీనృసింహపురాణము*, నామమా (త్రావళిస్ట మైన రామాయ 

ఆము నాల్గవది. ఇవికాక ఇంకేమి _వాసెనో తెలియదు. ఈ నాలుగింటిలో రామా 

యణము మొదటిరచన యనియు, హరివంశము, భార తారణ్యపర్వ భాగము, 

నృసింహపురాణము [కమముగా రామాయణము తరువాత ఒకదానివెంట నొకటి 

రచింపబడి ననియు నే ననుకొందును. 

హరివంశావతారికయందు రామాయణ రచనాప్రసంగము కలదు, 

శ 

నా తమ్ముండు ఘనుండు మల్టర థినినాథుండు నిన్నాతత 

గ్రీతోడన్ సముపేతు జేసి యెలమిం జేవట్టి మా కిచ్చుటన్ 

జేతోమోద మెలర్ప రామకథ మున్ జెప్పించి యత్యు త్రమ 

భ్యాతిం జెందితి నింకి నేను దనియన్ కావ్యామృతాస్వాదనన్ =” 

_పోలయ వేమారెడ్డి తమ్ము డయిన మల్లారెడ్డి ఎజ్టాపెగ్గడకు తొలుత 
పరిచితుడె అఆ కవీశ్యరుని తన ఆన్న గారికి ఎరిగించి ఆశయ మిప్పింపగా, 

వేమారెడ్డి ఆయనచే రామాయణము చెప్పించుకొని కృతిపతిత్వము వలన ఖ్యాతి 
నొంది అంతతో తనివి చెందక హరివంశమును రచింపుమని అర్థించెనట. పై 

పద్యములోని తాత్పర్య మిది. 
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మరి నృసింహపురాణావతారికయందు భారతారణ్యపర్యశేష రచనా 
(పసంగము కలదు. 

“ఉన్నత సంస్కతాం[ధ చతురో క్రి పదంబుల కావ్యక ర్త వై 

యెన్నికమె [పబంధపర మేకు డనంగ నరణ్యపర్య 3 

షోన్నయ మంధభాష నుజనోత్సవ మొప్పగ నిర్యహించి తా 
నన్న యభట్ట తక్క కవినాథుల శెక్కిన భి "పెంపునన్ .” 

ఎజ్జనతాతగా రైన ఎజహోత సూరి (ఆయన పేరు ఎజ్జన) మనుమని 

భావంబున నావిర్భవించి నృసింహపురాణము చేయుమని (ప్రోత్సహిండెను. పై 
పద్య మా సందర్భములోనిది. కావున హరివంశమునకు పూర్యరచన రామాయణ 
మనియు, నృసింహపురాణమునకు పూర్వరచన భారత మనియు తేలినది. ఆంతే 

కాని ఈ రెండు జంటలలో ఏది మొదటిజంట అనే (ప్రశ్న ఈ (గంథములను 

బట్టి తేలదు. దీనికి ఊహ తప్ప వేరొక యాధారము లేదు. నా యూహ జెప్పె 
దను ; (పాజ్జు లాలోచింతురు గాక. 

మొదటిజంట ఆనగా రామాయణ హరివంశములు రెండును నరాంకి 

తములు. రెండవజంట భారత నృసింహ పురాణములలో మొదటిది స్వార్థ నిక 

పెక మైన నిష్కా మకర్మ. 

రెండవది పారమార్థికచింతతో చేసిన ఈశ్వరార్పణము (అహోబల 
లజక్ష్మీ నృసింహస్వామి కంకితము). మానవ స్వభావమునుబట్టి యాలో చించినచో 
రాజాశయమును ధనార్భనమును ఆశించి రచించిన జంట మొదటి దనియు, 

ఐహిక భోగచింతలేని పారమార్థికదృష్టితో రచించినది రెండవజంట యనియు 
విశద మగును. ఆట్టుగాక భారత నృసింహపురాణములే మొదటి జంట యెనచో 

(గంథకర్ర ఆధ్యాత్మికసాధనచె ఈశ్వర పదసన్ని ధానము వరకును [పాకిపోయి 

ఆటనుండి పతితుడై రాజపదనిధానమున పడిన భాగ్యహీను డనబడును. కట్టి 

అధమవర్తనము కలవారును ఉందురు కాని శంభుదాసునివంటి ఆత్మవిజ్ఞానధను 
లకు అట్టి పతనము నంభవింపదు, 

మరి ఏ కారణముననై న నేమి తిక్కనకవి యంతటి మహాకవి వదలిపెట్టి 
పోయిన భారతారణ్యపర్వభాగమును (ప్రాథమిక రచనగా చేపట్టటకు ఆత్మజ్ఞు 
డైన యే కవియు సాహసింపడు, వస్తుమ హత్తము నటుంచి చూచినను ఆరణ్య 
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పర్వభాగమును కృతహసుడైన కవియ చేపట్టటకు సందేహించుట సహజము, 
ఎట్లనగా నన్నయ ఆరణ్యపర్వభాగమును [1వాయుచు నడుమనే మృతి చెందె 
ననెడి క విలోకభయానక మైన వదంతి ఆనాడు కలదు. దానిని స్పృశించుట 

అశుభ మనెడు శీతి కలదన్నమాట. తిక్కనగారు ఆ భాగమును ఏ ఉద్దేశ ముతో 
వదలి పెట్టినకు.తన ఉదేశము నాయన లోకులకు చెప్పియుండడు- లోకము 
మాతము ఆ భాగమునకు గల అశుభత్వళంకనే ఆయన  కాపాదించి 

యుండును. శకునములను, స్వప్నములను, దీవనలను, శాపములను, శుభా 

శుభ సూచకములుగా నమ్మెడి ఆ కాలమున మంచికో చెడ్డకో అట్టి విశ్వాసము గల 

యింట జనించిన ఎజ్టా పెగ్లడ కవిత్వము నేర్చితిని గదాయని చేసేతల అరణ్య 
పర్వుభాగమును మొడటి రచనగా స్వీకరించెనని యనుకొనుట ఆవివెకము, 

మరియు ఒక వంక నన్నయ భారతము, ఇంకొకవంక తిక్కన భారతము రస 
తరంగితము లైన మహాసము[దముల వలె నుడ్డోషించుచుండగా నడుమ నొక 

జలసంధిని తవ్వి రెండు సము[దములను ఏకార్టవముగా రూపొందించుటకు సిద్ధ 

హస్తుడు కాక పూర్వము ఏ యువకుడు సాహసించును ? 

మరియు నృసింహ పురాణ రచనా కాలము నాటికే ఎజ్తాపెగ్గడ (ప్రబంధ 

పర మేశ్వరుడని (పసిద్ది కెక్కెను. ఆ విరుదము ఆరణ్యపర్వ శిష్టభాగ రచన 
ధ బ్ర 

మా(తమున వచ్చునది కాదు. ఆంతకంయకె స్యతం|త మైన ఒకటి రెండు ఉద్గ్రంథ 

రచనలచే లభింపదగినది. ఆ ఉద్గ౦ంథములే రామాయణ హరివంశములు. రచనా 

విధానమును బట్టి చూచినను ఆ బిరుద మునకు అర్హత నిచ్చునవి ఆ రెండు [గంథ 

ములే:ః ఆరణ్యపర్వము అంతకు చాలదు. కావున ఆరణ్యపర్వ నృసింహ పురాణ 

ములే రెండవ జంట. 

నృసింహ పురాణావతారికలో “కతిపయాక్షర పరి|గహ జనితంబై న 

నై_సర్గిక చాపలంబు కతంబున.” 

“మించిన వేడ వీనులకు మికు టమై మధువృష్టి |గమ్మ రా 

యంచలు కూయ( |గౌంచమును నావల6 గూయ(గడంగు భంగి. (బౌ 

ఢాంచిత శబ్దసారులు మహాకవు లాద్యులు కావ్యశయ్య( గీ 

లించిన కీ రిసంగనుఖ లీలకు యేనును గాంక్ష(జేసితిన్.” 
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విన నునుందరముగా వ్య క్రముచేసి యుండుటచేత 

ఆయన తన పేరుమీద వెలయించిన దథమరచనయైయుండు 

9 క్తిని చెప్పువారు కొందరు కలరు. ఈ యు క్రిలో సారములేదు. 

నగా ఆ అవతారికలోనే తన తాతగారైన ఎజపోతనూరి తనను గుజించి 

ఆది కవి తన నిరహాంక తిని 
ల 

య GA థో 3 టి 

ల్ £3 UN లో ల 

కం॥ “గురు భజన పరాయణు(డవు 

సరస బహుపురాణ ధర్మశాస్త్ర కథా వి 

సర వేవవి విలయోదయ 

భరితుండ వతులానుభావభవ్యుండవు మహిన్. 

కం॥ కావున. !బబంధ రచనా 

అనెడి వాక్యములలో వాడుక తనకు గల నానాళాస్త్ర పరిజ్ఞానమును సహాజు 

పరిణత సిద్ధమైన (ప్రబంధరచనా [పావీణ్యమును ఉగడంచుకొన్న ప్రే యగును 
అకా ON రా 

కదా! అది నిరహంకృతి కాదుగదా! కావున కతివయాక్షర పర్మిగహచాపలము 

అనేది అతనికి గల సహజ వినయ సంవదకు నూచకమే గాని పాథమిక కావ్య 

రచనా నూచకముకాదు. ఆదియును గాక వినయ సంపద వయను మీరినవానికి 

ఉన్నంతగా వయసులో ఉన్నవా వానికుండదు. 

కిక్కనగారు నిర్వచనోత్తర రామాయణములో “అమలోదా త్రమనీషనే 

నుభ య కావ్య పౌఢి పాటించు శిల్పమునన్ బారగుడన్ "అనియు, విరాట పర్వావ 
తారికలో “నా ర్స భంగి జెప్పి వరణియుండ నయ్యెవ భ కకోబికిన్ "౯ 

అనియు, _వాసికొనుటలో మొదటి దానయం దహంకారమును రెండవ దాని 

యందు వినయ గుణమును పస్సుటమగుచున్న వి గాన ఈ రెండింటిలో విరాట 

పరమే మొదటి రచన యని వాడించుట మెచ్చదగి యుండునా? ఇంకొక విష 

యము, హరివంశమున పూర ర్వాక్విసుతిగా ఎజ్జన నన్నయకును, తిక ,.నకును 

వేర వేర చెరియొక నమస్కార పద్యమును (వాసి స్తుతించెను. నృసింహ పురా 
ణమున ఇరువురను ఒకే ఒక పద? మున మాతము సన్ను తించివద లను. 
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ఈ [కింద హరివంశ (పారంభమున సలిపిన నన్నయ తిక్కనం 

సంస్తుతి పద్యములను చూడుడు. 

ఉ॥ ఉన్నత గోత్ర సంభవము నూర్జిత సత్వము భ(దజాతి సం 

పన్నము నుద్ధతాన్య పరిభావిమదోత్కటము న్నరేంద పూ 

జోన్నయనోచితంబునయి యొ ప్పెడు నన్న యభట్ట కుంజరం 

బెన్న నిరంకుళో కిగతి నెందును (గాలుట (పస్తుతించెదన్. 

మ॥ తనకావించిన సృష్టి తక్కారుల చేతంగాదునా నే ముఖం 

బునదాంబల్కి న పల్కు లాగ మములై పొల్పొందునా వాణి భ 

ర్త నీతండొకరుుండునా( జను మహత్వ్వా ప్రిన్ గవిబహ్మనా 

వినులేంతున్ గవి తిక్క. యజ్య నఖిలోర్వీదేవతాభ్యర్చితున్. 

నృసింహ పురాణమున. 

41 భాసుర భార తార్థముల భంగులు నిక) మెజుంగ నేరమిన్ 

సట వీసటే చదివి గాథలు [దవ్వు తెనుంగువారికిన్ 

ల్యూ *సముని[పణీత పర మార్గము తెల్లగ (జేసినట్టి య 

సన కల్పులం దల(తు నాద్యుల "నన్నయ తిక్కనార్యులన్. టే. 

ఆ మహాకవు లిరువురను విడివిడిగా [పత్యేక పద్యములలో నమస్కరింప 

వలె ననెడిబుద్ధి పాథమికున కే పొడమును. ఆపె ఆఅతడింకొ కకావ్యము _ వాయు 

నపుడు పత్యేక ష పూజ పూర్ణము జరిగినదిగదా యనెడి నిబ్బరమున వారిరువురను 

ఒకే పద్యముతో నారాధింపవచ్చును. ఇంకొక విషయము.ఆరణ్య పర్వాంతమున 
గద్య స్థానీయమైన పద్యములో * “భ్యవచరితు( డాప స్పంబసూ తుండు" గుడ్డూరు 

నెలవుగ గుణగరిష్టత నొప్పుధన్యుడు........ ఎట్ల నార్యుండు సకల లో _కెక 

విచితుడయిన నన్నయభట్టమహాకవీం|దు సరససార స్వతాంళ (పళ సితన్ను( 

జందుటయు సాధుజనహర్షసిద్ధిగోరిధిర విచారుండు తత్క_వితారీతియు గ్ గొంతతోప 

ద్మదచనయకా నారణ్య పర్వశేషము పూరించె గవీంద కర్ణపుట పేయముగాన్” 

ఆని ఉండుటంబట్టి అద్దంకిలో _పోలయ వేమారెడ్డి యాస్థానమును చేరకముందు 
న్వగామమైన గుడ్తూరులో నున్నపుడు రచించినది భారతమనియు అదియే హరి 

వంశముకంటే పూర్వరచనయని ఇంకొక యుకిి చెప్పుదురు. ఇదియు బలహీన 

మైన యు క్రియ. ఎజ్జన వేమారెడ్డికి ఆశిత్నుడైనను సకుటుంబముగా గుఢ్డూరు 
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వదలిపెట్టి ఆద్దంకిలో నివాసమేర్పరచుకొనెనని చెప్పెడి చరిత ఏదియులేదు. 

వేమా రెడ్డికి కృతులిచ్చిన మ్మాతమున ఆ రాజధానిలోనే కాపురముండనలసిన 

ఆవశ్యకతయు నాతని కుండదు. ఆదీగాక, ఒకవేళ రాజ్నాశయ కారణమున 

ఆదంకిలో ఉండినను స్వ,గామమైన గుడ్డూరును పేర్కోనుట వింతగాదుం 

ల 

వచ్చినపుడు చిన్ననాటి స్వ్మగామమును పేర్కొనుట ఆభిజనాభిమానముగల 

వారందరకు సహజము. 

ఇంకొక విషయము. హరివంశము భారతమునకు పరఠిశిష్ట భాగము. ఈ 

వ్యరాణములోగల హరివంశ పర్యము భవిష్యపర్యము అనెడి పేరుగల రెండు 

పర్వములతో కలసియే భారతము శతపర్వసంయుతమగును. ఈ విషయమును 

పర్య సం|గహ |పకరణమున నన్నయభట్టి చెప్పెను. తిక్కన విరచితమగు 
భారతము ఆ నూరింజిలో 93 పర్వమ లతో ముగియును. ఎెట్టిన, భారతగోపుర 

మునకు శిఖర | పాయమైన ఆ రెండు పర్యములను రచించి పూ_ిచేసినపమ్మ టనే 
నడుమ అరణ్య పర్వములో మిగిలిపోయిన భాగమును చేపట్టి యుండును. హరి 
వంశ రచనతో ఆయనకు మహాభారత క్షేత్ర పవేశా ర్లత కలిగినదనెడి ధైర్య 
పిశ్యాసములు కలిగియుండును 

రామాయణము €భింపలేదు గనుక తక్కిన [గంథముల సంగతి తల 

పెట్టక, తక్కిన 'గంధథములను పరిశీలన బుద్ధితో చదివినచో హారివంశపు శైలి 

6టె భారత శై లియు,దానికంటె నృసింహ పురాణశై లియు మే లరముగా నుండు Ux, 

PA హీ ద డా “| EA 0 EB (| Q GLb 4 OX లే ఢీ లకీ a y 
ఆం 
ep 2 రి ur £9 Ob న QQ 

౬ 

మైన దశలో [వాసిన కావ్యము నృసింహ పురాణమని అందలి యే పద్యమై 
ను దృష్టాంతమగును, కావున రామాయణ హరివంశములు రచించిన వీమ్మటనే 

సుడు భారత నృసింహపురాణములను రచించి చరితారుడ య్యెనని నౌ aA Rf PNY 2p 

తలంపు. 

గణపవరవు వేంకటకవి తన _పయోగరత్నాకరములో ఎట్టా పెగడ 
సంక్నేప రామాయణనునుండ ఆన్ ఈ కింది పద్యము నుడాహరించెను. 
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కం4॥ “ఆ దశరథధనూనుండు ప 

యోధి జలము నింక(జేసి యొక శరమున (గ 

వ్యాదవిభు( దునిమి సీతను 

మోదంబున( జేకొని కపిపుంగవుతో డన్.” 

దీనినిబట్టి ఎఅన సంపూర్ణ రామాయణము గాక ఏవో కొన్ని పద్యములలో ఆ 
కథను ముగించి సంక్షేప రామాయణమని పేరిడెనే మో యని ఆనుమానము కలు 

నగును. కాని ఆది అట్టిదే యైకచో హరివంశమున ఆ రచనను కవి అంతగొప్పగా 

పేర్కానుట గాని |పోలయ వెమారెక్డి దానికి కృతిపతియై ఆత్యు_తమ ఖ్యాతి 

జైందితి నని మురియుట కాని పొసగదు. 

కావున అది సంకేపరామాయణము కాడు. ఎజ్జన వంశీయు డయిన 

చదలవాడ మల్లయకవి తన వి|పనారాయణచరితమున తన వంశక ర్త యైన 

ఎజ్జునను (పశంసించుచు “వల్మీకభవు వచోవై ఖరి రామాయణంబు నాంఢ 

( పబంధంబు చేసె"ఆని కొనియాడెను. దిసినిబట్టి ఎట్టిన [వాసినది వాళ్కీ కిని 

అనుసరించిన సంపూర్ణ రామాయణమే గాని సంక్షేప రామాయణము కాదని 

బుజువగును* 

ఇంతమా|త మే కాదు. కూచిమంచి తిమ్మకవి తన సర్వలక్షణ సార 

సంగహములో ఎక్షపెగ్గడ రామాయణములోని వని ఏడెనిమిది పద్యములు 

ఉదాహరించెను. ఆ పద్యములు కథలో (ప్రత్యేకము ఏదో ఒక పక రణమునకు 

సంబంధించినవి కాక వికీర్ణములై యున్నవి. వాటి అర్థమును వరిశీలించి, ఏ 

పద్యము రామా నణకథలో నే పకరణమున (వాయబడియుండునో ఊహించి 

విమర్శకులు వాటిలో కొన్ని బాలకాండలో నివిగా నిర్ణయించిరి. 

ఆ పద్యము లివి: 

“సందడి యధ్యర్యకియ కసంగతమేని బలంటుతోడ( బెన్ 

[(గందదియేల యేన తగ గార్ముక హనస్తుండనై కడంగి మీ 
ముందజ నిల్చెదన్ గతువు ముట్టక యుండ? ఇచ ండదై త్యరా 

జిం దగ దవ్వుదాల వెస జించెద( బెంచెద నీకు మోదమున్*” 

ఇది దశరథుడు విశ్వామితునితో యాగసంరక్షణార్థము తానే వత్తునని విన్న 

వించునదిగా తోచుచున్నది. 

(36) 
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“*తాజం (గొగిన నేలతంపఅజ! బాతాళంబు( దాకన్ కనం 

దూజం జల్మిరి మున్ను దా(కి తరంగల్ తోరంబులై నల్లడల్ 

పాజం బెల్లుగ నేలు లుబ్బరముగా( బై పైన సీరెక్కి చె 

వాజన్ జెర్వులు చెన్నుమీరె నఖిల [పాణుల్ ముదం బందగాన్.” 

ఇది గంగావతరణ సందర్భముననో లేదా బుష్యశృంగుడు అంగ రాజ్యమును 

(ప ే శించినప్పటి వర్షాగమ సందర్భముననో [వాయబడియుండును. 

కం॥ “నూలు చెజంగుల నెజసులు 

మీఆ(గ నీ విభమములు మెజయించి మునిం 

గాయిగ( జేయుము మేనక 

చూజకొనదె యతని తెలివి సొమ్ములు మున్నున్.” 

అని విశ్వామిత తపోభంగ మొనర్చుట కిందుడు రంభను పంపునప్పటి దె 

యుండును. 

“చెజకుం దోటలం బెంచి శాలిమయ నుక్షేత్రస్టలు ల్నించి య 
క్కు లేకుండగ( బూగ నాగ లతికా కాంతారము లోచి యే 

_డెజ నంతం గుముదోత్పలా? వనవాటీ కోటి? బాటించి సె 

నైజువుల్ వోల్చె( బురంబు నల్దిసల' (బస్ఫీతాంబుపూర్ణస్థితిన్ .” 

ఈ పద్యము బాలకాండలో అయోధ్యాపురవర్ణనమునందలిది కావచ్చును. 

ఇవిగాక  _పాచ్యలిఖిత పు సక భాండారమునందు ఒక తాళప_త 

సంపుటమునందలి (పకీర్ణపద్యములలో రా రామాయణకథకు సంబంధించిన ముప్పది 

పద్యము లొక్కచోటనే వరుసగా నున్నవట. అవి భాస్కర రామాయశణాది 

రామాయణ [గంథములలో కానరాకపోవుటచే ఎత్టాపెగడ రామాయణములో 

నివి కాదగునని పరిశీలకు లూహించిరి. ఆ పద్యములలో పెక్కు యుద్ధకాండ 

మునకు సంబంధించినవి. సుందరకాండలో కొన్నియు, ఇతర కాండలలోనివి 

కొన్నియు కలవు. 

వాటిలో ఈ క్రింది పద్యము హనుమంతుడు సీతతో సంభాషించు 
నప్పటిదిగా నెంచవచ్చును. 
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అలుని* గంబంధునిన్ నిశితకాండములన్ దునుమాడి వాని ప 
లుు_లు విని బుష్యమూకమునకున్ జని భానుజు( గూడి వాలి ను 

పకల బలు( గూల్చి యర, సుతు వానర రాజ్యమునందు నుంచి యి 

య్యలమఘు(డు పంపె భూమితనయన్ వెదకన్ కపివీరకోటులన్.” 

తక్కినవి యుద్ధకాండమున విక్లీషణ శరణాగతి మొదలుకొని థ్రీ 
రాముని ఆయోధ్యా పునః “పవేశము వరకు గల కథకు సంబంధించినవిగా 
నూహింకు వచ్చును. ఆందులో వికీ షణుడు శ్రీరాముని దర్శించుటను గూర్చిన 

వద్య మొొకటియు, సీత అగ్నిపవేశము చేయు సందర్భమునందలి పద్య మొక 
టియు, శ్రీ రాముని అయోధ్యా పవేశమునందలి సద్యములు రెండును ఉదాహ 

రించున్నా ను. 

ms 

అనిలజ రావణానుజుల హస్తములన్ గయిదండ గొంచు. [గ 

క్కుున6 జనుదెంచి భానుజు.డు గొల్వ సుఖంబున నున్న రామచం 

[దుని. గని పాదముల్ శరముతో నొజయ (నృణమిల్లి లేచి ని 

ల్పినయడ నెమ్మొగమ్ము వికసిల్రి విఖీషణు(డుం పీయంబునన్. 

సవితృఃడు చం|డు(డు న్దిశలు సంధ్యలు రేలు బగ ళ్ళు! గాలియున్ 

భువియును నాదిగా సకలమున్ గను సాక్షులు తీరెజుంగ నేం 

(బవిమల సద్గుణోత్తర ధరాపరిభూషిత నై తినేని హ 
చ్యవహుండు నన్ను నిప్పుడు దయాయతచి త్తత( |బోచుగావుతన్, 

చిరుపమమూ రి రామధరణీపతి శోభనవేళ నాడి ర 

చ్చర పువుబోండ్లు కిన్నరులు సారెకు. బాడిరి దేవముందుభుల్ 

మొర 'సెను ధ్యాతిసస్యములు మోహనలీల వహించె వృక్ష ముల్ 

వర నురఫి (పసూన ఫలవర్గముల న్యిలసిల్లె నెంతయున్* 

అని కొనియాడుచు నలరుహాక్షులు సేనలు మీండ? జల్ల ₹గా 

ననఘచరి[త ! రామ! నుగుణాకర ! వర్ధ్థిలు మంచు. బౌరు తె 

ల్లను దనచుట్టు( గొల్వంగ నలంకృత మైన 'రథంబువై ముదం 

యమున భరతా| గజుండు రఘుపుంగవు( డీగతి వై భవంబులన్ +” 
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aay Ty a 
౨౪ ఊక యడ్లువాడ మల్లయ్య చెప్పి యుండుట టబట్టి 

వారై ఆ ము యు డును. అందు (ప్రజా 

గౌ Cal tal ఆ రామాయణము యథా 
నురంజనార్థమై మూల విరుడదముఠ ౫ 

థి Cie ఏటా దాత ములు చేరి యుండవు, ఆద్ధి మూలానుసర౭ము సకసుల మదితెక్కి 
ను మో మాన్య (పజలను మప్పించెడి వింతలు, విశేషములు లేక పోవుటబట్టి 
భాస శాద రామాయణమువలె లోకమున _పచదురమైయుండ దు. 

కది యిటుండగా ఈ నాలు గంథముల ఎజన ఆరొణంవకం శేష న _ రు వి త ఏ త చింంపనేలేదనియు, నన్నయ మూడు పర్వములు సంపూర్ణముగా రచిం 
పగా మూడవ పర్వమునందు నగముభాగమును౦కి శిధిలములై పోయిన 
పదస్ట ము అను పదములను ను సూరించెననియు, కావున ఆయన చేసినది శిథిలభాగ 
పూరణ మే కాని శేషభాగ రచన కాదనియు కొంతకాలము [కిందట ఒక వాదము 
బు జేరెను. దానిని గురించిన వాదోపవాదములు పెక్కు. జరిగినవి, తుద 
కొ వింతవాదము పరాస్త్రమయ్యును. దానినిపుడు 'స్మరించువాడను. లేరు. 
యము అంచన రాగ స్వరూపమును ాలముగ కొంత వఐవవరించెదను, 

1. ఠిక్కనార్యుడు “మూ,డు కృతు లాం ధకవిత్వవిశారదుండు 
విదా ఎయ్ యిుతుం డొ నర్చె మహితాత్ము (డు నన్నయభట్టు దక్షతన” అని విరాట 
పరాన్ష చు యందు చెపుటయు, తదనుగుణముగా నాలవదియెన విరాటపర౭ము 
నంచెయే ఆయన తెనిగించుటయు నన్నయ సమ,గముగా ఆరణ్గపర్యము 

వననుటకు (పబలల నిదర్శనములు. . 
re వ జ హో rs 
Wt le Waa 

జై. “ఇక్క డనుండి ఐజ్జాం(పెగ్గడ కవిత్వము" అని ఆరణ్య పర్వము న 

న్ను యము ఎజ్జనల క వితారాజ్యములకు సరిహద్దుగా కాన వచ్చెడి కిక కొన్ని 

వాత  పతులలో లే అదు. అది [పక్షి ప్రమయి యుండును. అల్ల పర్వాంతమున 

“గుడ్తూరు నెలవుగ గుణ గరిష్టత నొప్పు 

ధనుుండు ధర్మైక తత్పరాత్ము 

డెజ్జనార్యుండు సకల లోకైక విదితు 

డయిన న నన్నయభట్ట మహా కవీం|దు 

fH Me ని య్య ఇ సరస సారస్వత రశ పశ _న్పిదన్ను 

జెందుటయు సాధుజన హర్ష సిద్ధి గోరి 
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ధీర విచారుండు తత్కవి 
తారీతీయు. గొంత దోహ ద,దచనయ కొ 

నారణ్య పర్య శేషము 

పూరించె( గవీంద్రకర్ణపుట పేయముగాన్ ” 

అనెడి పద్యములు కూడ కొన్ని వాత | పతులలో లేవు. ఇదియు (పక్షి ప్త 

భాగమే ఆయి యుండును. 

8. ఎజ్జన రచితమని చెప్పబడు ఆరణ్య పర్వ శేష భాగమునందలి అనేక 

పద్యములు నన్నయ రచితమలై న పూర్వభాగ పద్యములను పోలియుండుటయే 

గాక అందలి పదములకు పదములే అనేకములు ఇందు కానవచ్చుచుండును. 

ఇంతేగాక ఆ రెండు భాగముల యందలి శైలికిని భేద మేమియు కానరాదు. 

4. ఎల్బన తన హరివంశాదుల యందెచ్చటను మధ్యాక్క-ర పద్యమును 

[వాయలేదు. భారతమున ఒక్క నన్నయ రచిత పద్యభాగములందు మా|తమే 

అట్టి రచనలు కలవు. ఆరణ్యపర్యము ఉతర భాగమున ఆ మధ్యాక్కరలు 

కాననగుచున్నవి. వాటి ఉనికియే ఆ భాగము నన్నయ రచించెననుటకు సబల 

సామ్యము. 

ర ఎజ్ఞనకు సన్నిహిత కొలము వాడైన శ్రీనాథుడు భీమ ఖండమునే 
నన్నయ తిక్కనలను 

“నెట్టుకొని కొలుతు నన్నయ 

భట్టోపాధ్యాయ సార్వభౌముని కవితా 
పట్టాభిషికు భోరత 

ఘట్టోల్లంఘన పటిష్ట గాఢ పతిభున్ 

పంచమ వేదమై పర(గు భారతసంహిత నాం|ధభో( గా 
నించె బదేను పర్వములు విశ్యజగద్దితబుద్ది నెన్వ డ 

వ © 

క్యా ౦చనగర్భతుల్యున కఖండితభ క్తి నమస్కరింతు ని 

ర్వంచిత కీర్తి వైభవ విరాజికి దిక్కిన సోమయాజకిన్” 
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అని భారతక రలుగా (పసుతించి ఆ వరుసలో ఎత్తా పెగడ 'పేం 

నను తడవలేదు. 

పెని పేర్కొన్న ఆ యుక్తులు ఈ [కింది విధమున వరుసగా పూర్వ 

పక్షము చేయబడినవి, 

1. నన్నయభట్టు మూడు పర్వములు పూర్తిగా రచింపలే దనియ్కు 
తిక్కన ఆరణ్యపర్వ శేషమును వదలిపెట్టుట కృతిపతిత్వ శంకచేత ననియు 
తిక్కన _పకరణమున “(గంథారంభము” అను శీర్షిక్కకింద జెప్పితిని. వివరము 

లందు జూడదగును, | 

2. ఇక్కడనుండి “ఎక్టా(పెగ్గడ కవిత్వము” అన్న శీర్షిక మొదట 
ఆ సత్యము నెజిగినవాడే _వాసియుండవలయును గాని మధ్యకాలమున కల్పిత 

మైనది కాదు. “ఇక్కడనుండి”యని నిష్కర్షగా సరిహద్దు నేర్పజచుట సత్యము 

నెజిగినవానికి గాని సాధ్యపడదు, మరొకడైనచో ఏదో ఒక కథాంతముననో, 

ఏదో ఒక ఘట్టము తుడినో ఆ వాక్యమును చొవ్చించి యుండును. అక్ర పర్వాం 

తమునందలి పద్యమలు _వకప్రము లనుట సమంజసము కాదు. ఆ పద్య 

ములు ఎజ్జన కృతములే యని శైలియే చెప్పుచున్నది. స్వార్థరహితముగా 

నన్నయ పేరుమీదనే [గ్రంథమును సాగించి ఆళ్వాసాంతగద్యములు భట్టారకుని 

పేరనే రచించి స్వకీయనామ పరమార్దనము చేసికొన్న ఎజ్టా_పెగడ [గంథము 

ముగియువేళకు ఈషద్యశోలుబ్ధుడయి యుండవచ్చును. ఇది కవిలోక సహజమైన 

హృదయ దౌర్చల్యము. ఆ శీర్షికవలెనే ఈ పద్యములుకు కొన్ని వాత పతు 

లలో లేక పోవుటకు కారణము.అవి కథాభాగమునకు సంబంధించినవికావు గనుక, 

[పతులు _వాసికొను !వాయసకాం(డు వానిని వదలి యుండ వచ్చును. కొన్ని 

(పతులలో లేకపోవుట ఒక వక్షమువారికి ఎంత బలమైన ఉపప త్రియో కొన్ని 

పతులలో ఉండుట రెండవపక్షమువారికి అంతకంటె బలవ తరమెన ఉపపత్తి. 

8. నన్నయశె లికిని, ఆరణ్యపర్వశేషభాగ శై లికిని పోలికలు కలవని 

వాద సెకర్యార్హము అంగీకరింతము. ఎజాొపెగడ వట్పుబట్లి బుద్దిపూర్ణక ముగా 
థి ఆఅ - ౧ దబ బి © 

ఆ భాగము నన్నయ రచితముగా ఉండవలయునని ఆయనను అనుకరించుటచే 

శైలిలో ఆ పోలికలు తటస్థించుట తప్పదు. అదిగాక, ఆ అనుకరణము శబ్ద 
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దే Wf ద జ ఇ క ళ్ 

పంబందిచేగాని భావ సంబంధి కాదు. శాలి ను పదము శబ్బగతికే గార్ 

షో వీ 

వాస” తికి వ డంచును. ఎజ్యాపెగడ శబ్ద గతిల్ నన్నయను భావగతిల్ తిక్క 

అ Ww ల 

తం శః వాచములో మధ్యాక్కరల | వసంగము తెచ్చుట ఆ పక్షమువారు 

బౌ న డ్ శ ఆ a Fra ఇ ల్ కళ. "ఇ 

ఆత్న హానిని చెసికొనుట్. ఎట్లనగా మధ్యాక్కరలలో నాయిగు గణముల పై 

వి శమ ముండును. ఆరణ్యపర్వ థేషమంచలి మధ్యాక ఇ రలతో మూడు. గుణ 

(నన్నయ ఆదిపర్వము) 
(ii) ఆసద్భళశ తలేజు(డు (బాహ్మ ణాగిక సహితుడై కడగి | 

(ఎజ్బన ఆరణ్యపర్వము) 
ణి # 

ఈ మధ్యాక్కర యతిస్థానమే ఆ భాగము ఎజ్జన రచితమని కలకాలము 

సూచించెకి జయ స్తఎభము.మజియు తన ఇతర (గంథములలో మధ్యాక్క రలను 

వాయని ఎన్నా _పెగ్గడ ఈ భాగమున వాయుటకు కారణము “త దచనయకాో 

వాడకటుటకు. మరి యతిస్థానమును మార్చుట “తత్కవితా రీతియ గొంత 
మును సార్థకపజచుటకు. ఈ రెండు వాక్యములలో మొదటి 

నిలోని తచ్చబమునకు న నన్నయ యనియు రెండవ దానిలోని తచ్చబ్దమునకు 
అర పెర 

. 
"థె 

ఎజ్జునను భారతకర్తగా సుతింపక 
నాక కవిమాతునిగా నైనను ఆయన పేరు తడవలేదు. "అందుచే ఎజ్జన 

త డనే శ్రీనాథునకు గౌరవము లేదని అనగలమా ? అది యట్లుండ 
నిండు. వీమఖండమునకు పూర్య రచన రయైన నెషధమునందును, అపర రచన 
రె క్ల నాగ ఖందమునందును శ్రీనాథుడు ఎల్జునను తక్కిన భారతకర్త లిరు 
వుగితో గలిసి * కవిితయము" అను నర్థము స్ఫురించునట్లు స్తుతించెను. ఎజ్జనను 
కవిత యమలో ఒకనిగా భావించియే ఆ మువ్వురను ఒక పద్యములో 
క్రిసాథుడు పేర్కొనెను. ఆ పద్యము లివి ; 

నం సీమ ఖండమున శ్రీనాథుడు 



లర 

“ధీరమతి నన్నపార్యునిః దిక్కు యజ్యు 
శంభుదాసునిం గర మరి సన్నుతించి.” 

— నై షధముం 

“్కబ్దశాసను నన్న పాచార్యు. దలచి 

సత్క_ విశేషం దిక్కయజ్వను భజించి 

స, తృబంధమహేశ్ళరు శంభుదాసు 

నధిక సద్భక్తి సంయు క్తి నాదరించి.” 

ఎ కాశీఖండము, 

పె పద్యములు ఖారతకర్త లైన కవ్మితయమువారికి (శ్రీనాథుడు 

యౌగ పద్య సృురణముతో సమర్పించిన పద్యోపహారము. 

ఇంతతో తృ పి వీ గొల్ప దేని ఇంకొక సాక్షరము చూడుడు ; 

శ్రీనాథున కు సమకాలికు డైన జక్క న, తనవి _క మార్క చరిత 

ములో (పబంధపరమేశ్యరుడు ఆరణ్య పర్వశేషక. ర యని స్పష్టముగా చెప్పెను. 

ఆ సద్య మిది ; 

"ఈ [తయిః దా, (బబంధపర మేశ్వరుడై విరబించి శబ్దవై 

చితి నరణ్య పర్యమున శేషము శ్రీ నరసింహ రామ చా 

రితములున్ బుధ(వత గరిష్టత నెజ్జియ శంభువాను. డా 

చిత కవిత్వ వాగ్యిభవ జృంభితు గొల్బెద భక్తియుక్తి తోన్.” 

వి[కమార్కచర్నిత 1-14. 

ఆసలు ఆరణ్యపర్వభాగ ము ఎప్పుడు శిథిలమై యుండును ? ఆ వర్ణ 

మును నన్నయయె పూర్తిగా రచించి యుండిన యెడల తిక్కన కది లభ్యమె 
యుండునుగదా । ఆపె ఎజ్జున తలయె_తి కవితారంగమున కవతరించు వరకు 

గల ఆ కొలది కాలములో అది శిథిల మై సోన వుట తటస్థించునా * ఆసమ్మగముగా 

ఉన్న దినములలో ఆం! [ధుల ఉదాసీనత వలన ఆ భాగము నశించిన నశింవవచ్చు 

నేమోగాని తిక్కన భారతమును పూర్తిచే చెసి ఆంధుల సారస్వత సర్వుస్వముగా 

దానిని ప్రతిష్టించి పోయినతరువాత ఆందులో ఏ భాగమును నళించిపోవుటకు 

వీలు లేదు. లోకనులో ఎక్కుడనై నను పోవచ్చునేమో గాని తిక్కన యింట 

మారనవంటి శిమ్యలున్న గురుకులమున ఒక్క పద్య మైనను ఉత్సన్న మగుటకు 

37) 
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వీలు లేదు. ఆదిగాక దేశమున నలుమూలల నున్న అన్ని (ప్రతులలోను ఒకే 

భాగమునందు కొన్ని పద్యములు, కొన్ని పద్యభాగములు, కొన్ని వాక్యములు, 

కొన్ని అక్షరములు సమముగా ఒకేమారు శిధిల మగుటయు తక్కినవి అన్ని 

[పతులలోను సమముగా మిగిలి యుండుటయు ఎట్టు తటస్థించును ి 

మటొక్క విషయము : 

స్వభావముచేత ఎజ్బనది వర్ధనాత్మకమైన కవిత్వ మనియు, వర్ణన 

లనగా (పకృతివర్థనలే కాక రూపవర్ణన లున్కు భావవర్ణనలును వర్ణనాజాతికి 

చెందినవే యనియు ఇంకకుముందు తిక్క నప్రకరణమున చెప్పితిని. వర్ణనాత్మక 

మైన రచనలో చిన్న కథాంశ మైనను పాత్రల వివిధ భావచాలన వ్య _క్రీకరణము 
వలన విపుల మగును. ఆ భావవ న్య క్రీకరణము ప్మాతచిితణమునకును, రస పరి 

పాలనమునకును హేతువగును. ఎజ్జన ఆరణ్యపర్వములో [వ్రాసిన కర్ణ జనన 

వృత్తాంతము ఈ సిద్ధాంతమునకు ఒక నిదర్శనము. అయ్యెడ కుంతీకన్య లోకాప 

వాద, పుుతవాత్సల్య సంఘర్షణము వలన ఆనుభవించిన మనోవ్యధ హృదయ 

విదారక ముగా వర్ణింపబడినది, ఈ వృత్తాంతమునే ఆదిపర్వములో నన్నయకూడ 

రచించెను. ఆ రెండు రచనలను పోల్చి చూచినచో ఎజ్జునది వర్ణనాత్మక కవిత 

మనియు, ఆర ణ్యపర్వములోని రచన నన్నయభట్టకృతము కాదనియు సామాన్య 

పాఠకునకుగూడ విశదము కాగలదు. వ్యాసభారతములో సెతము ఆదిపర్వము 

లోని కర్ణ జన న నృత్తాంతమునకును, ఆరణ్య పర్వములోని దానికిని ఇట్టి భేద 

మున్నమాట నిజమే. కొని నన పయయే రెండు సందర్భములను ఆకువడిరచి 

యున్నచో తన రచనాప ద్దతిని బట్టి పథమ సందర్భరచనకు విరోధము లేకుండ 

రెండవదానిని కూడ సవరించియుండును. భావచాలనము ఆయన పద్ధతే కాదు. 

అది యట్టుండ, ఆది పర్యములో కర్ణుడు గ సదో్యోగర్భమున జనించెనని "యుండగా 

ఆరణ్యపర మున కుంతి ఆతనిని పది మాసములు మోసి కన్న ట్లు చెప్పబడినది. 

ఈ ఆరణ్యపర్వభా “మును కూడ నన్నయయే రచించి యున్నచో ఈ విరోధ 
మును తప్పక పరిహరించి యుఎడెడివాడు. 

అన్యక వికృత మైన పూర్వపర్వకథా:శమును తాను ఉ తరపర్యముల 

పునస్సంఘటనము చేయవలసి వచ్చినపుడు మొదటిదానినే ఆమసరించ నక్క జ 
లేదనియు, తనకు ఉచిత మని తోచిన రీతిని రచింపదగి యుండుననియు 

తిక్కన విరాట పర్వావతారికలో నొక _ప్రతిపాదనము చేసెను. ఆ వద్య మిది: 
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శోకథ జగ త్పసిద్ధ గావున బూర ప 

ర్వార్గయు క్రి చేయు నట్టి యెడల 

యత్నమించుకంత యయినను వలవవమ 

వలసినట్లు చెప్ప వచ్చియుండు 

ఈ పద్య తాత్పర్యమున కనుగుణముగానే తిక్కన సౌపర్జోపాఖ్యానమును, 
కర్ణ జనన వృత్తాంతమును రచించుటలో నన్నయను అనువదింపక తన కుచిత 

మని తోచిన రితని ఆ కథలను తీర్చెను. ఎజ్జునకు తిక్కన్నార్యుని ఆ పద్యమే 

గురూపదేశ వాక్య మయ్యెను, కావున కర్ణ జనన వృతాంతములో నన్నయను 

అనువదింపక-క థ జగత్పసిద్ధమే గావున-తన కవితా స్వభావానుగుణమైన భావ 

చాలనముతో వస్తువును విపులీకరించెను. ఆరణ్యవర్వ శేషమందలి సావి|త్ఫు 

పాఖ్యానము మొదలైన కథలలో ఎట్జనకు సహజమైన వర్ణనాత్మకత ప్రత్యక్ష 

ముగా గోచరించుచుండును. కావున ఆరణ్యపర్వ శేషభాగము ఎల్టా_పెగడ 

కృతమే, 

మజియు ఏ భాషలోనైనను కాలకమమున శజబ్లస్యారూప ములు వాడు 

కలో మారుచుండుటయు ఆ మారిన రూవములనే (గ థక రలు తమ రచనలలో 

'పయోగించుటయు సహజమని భాషావేత్త లందరు అంగీక రించిన సాధారణ 

సిద్ధాంతము. తెలుంగు భాషసైతము ఈ నిద్ధాంతమునకు విధేయముగానే పరిణ 
మించెను, నన్నయ కాలమునాటి కొన్ని వి శేష్యములు, విశేషణములు, [క్రియలు 

మొదలైన శబ్దములు ఎట్లా పెగ్గడ కాలమునాటికి మార్చుజెంచి ఆ మారిన రూప 

ములే ఆరణ్య పర్వుశేషమున (పయుక్తములై కానబడుచుండుటచే ఆ భాగము 
నన్నయ రచితము కాదని నిర్ధారించుటకు ఉపోద్భలకము బగుచున్నవి.ఆ మారిశ 

రూపములనే ఎటిన ళన ఇతర | గంథ ములలో పయోగించి యుండుటచే వి 

సకృత్పతితములు కావనియు అతనికి సమ్మతములైన కాల పరిణత రూపముతే 

యనియు విదితమగును. డా॥ చిలుకూరి నారాయణరావుగారు భాషావిషయకమైన 

ఈ పరిశోధన చేసి ఆ [ప మూగ విశేషములను తమ *ఆం; ధభాషా చరితము "న 

వివరించి ఇది సారస్వతచర్మిత గనుక సందర్భాచిశిని పాటించి వారిలో 

కొన్ని టినే నేను పేరొ.నుచున్నాను, 
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“నన్నయ కాలమున డుమంతములుగా [(పయోగింపబడిన మహద్వాచకము 

లయిన మిత, పా(త్రశబ్దములు ఎజ్జిన కాలమునాటికి 'మి తము, పా(తమ్ము ఆని 

మువర్ణకాంతములుగా మారినవి. 

ఆంభోరుహమితున్ (ఆది: 1-22); కూర్చు మ్మితులన్ (ఆది; 2-199, 

రోగారునకు...పరమ మి|తంబులు (ఆరణ్య పర్య శేష ; 7-489) 

రాజను పేరి కొక్క డున్ బెనుపగు పాతమయ్యె 
(హరివంశ పూర్వభా : 1-119} 

2. నన్నయ మహదర్శమునీఒక రుడు "అనియు అమహదర్థమున “ఒకడు” 

అనియు [పయోగించెను. అచ్చుుపతులలో ఈ రూపములు తారుమారు చేయబడి 

నవిగాని పాచీన తాళపత్ర (గంథములలో ఇట్లే కలవు. 

(i) వియ తల మను కంబ మొక్కడున తాల్చగ (సభాపర్వ: 1-50) 

(11) ఆది సహకార మొక్కడ యైన నదియు (ఆరణ్య పర్వ : 1-219) 

నన్నయ తరువాతి కాలమున “ఒకడును మహద్యాచకముగా వాడుట 

వాడుకలోనికి వచ్చినది. 

(1) వాసవనందన సఖు(డగు భూసురుడొక (డు (ఆరణ్యశేష: 4:49) 

(1) వా(డొక(డనాధు(డు శాశ్వత సౌఖ్య సిద్ధికిన్ (నృసింహపురా:1.66) 

ఆరణ్యపర్వశేషరచనా కాలమునకు “ఒకడు” అమహద్వాచకముగా 
వాడుట తగ్గి “ఒకటి” అను జొపవిభ క్రికము అమహద్వాచకముగా వాడుకలోనికి 

(1) ఇతిహాసం బొక్కటి చెప్పెద (ఆరణ్య శేష : 4-192) 

(11) తద్వ_్త మొకటి గోరట వడకుండ (హరివంశ. పూ. భా. 1-50) 

లీ. నన్నయ “తదర్దముి అను పదబంధమును మధ్య మో_త్తమ పురుష 
లలో నితదర్థము, నాతదర్థము అని చతుర్ధి విభ_క్ష్యర్ణమున |పయోగించెను. 

సర్వశబ్దముతో 'ఎల్లిను కల్పి *సర్వజనుల కెల్లను” అను రీతిని (పయో 
గీంచెను. ఇట్టి వెన్నియో [ప్రయోగములు ఆరణ్య పర్వశేషమున కానరావు. 
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4. నన్నయరచనయందు సంబోధన [పథమలో ఓ ఓయి, ఓరి మున్నగు 
నవి కానరాలేదు. ఇవి ఆయనతరువాత వాడుకలోనికి వచ్చినవి. 

ఓ పాపలార |! (హ. వం. పూ.భా. 6- -184) 

ఓయి సమీర ।; 1: (నృ. ప పురా. 4-147) 

ఓరోరి యింకెందు బోవ వచ్చు (ఆరణ్య శేష. 6-245) 

ర్, నన్నయకాలమున సమాసము లందు సంఖ్యా వాచకములు ఉదంతము 

లుగా నుండియే వి శేషణార్ధమును తెలుపుచుండెను. అతనితరువాత ఉకారమునకు 

అకార మాదేశమై ఆ విశేషణార్థ మేర్చడజొచ్చెను. 

పం్యడెండువేల దివ్యవర్షంబులు (ఆరణ్య శేష, 4-242) 

6. నన్నయకాలమున ఉపథలో చ కారము గల కొన్ని ధాతువులు 

ఉపథలో య కారము గలవిగా ఎజ్జిననాటికి మార్పు నొందినవి. 

తోచు-తోయు-ాతోయుదున్. (నృ పురా. 4-1శికి) 

(వేసి, తోసి (ఆరణ్య. శేష. 6-177) 

7. తొడగు, కడగు ధాతువులను నన్నయ సకర్మములుగా పచురము 

గాను, ఆకర్మకములుగా విరళముగాను (పయోగించెను, ఎజ్జిన కాలమున కివి 

అకర్మక[కియలుగానే పాచుర్యము నందినవి అందు “కడగు" ధాతువునకు 

ఎజ్జన రచనలలో సకర్మకత్వము లేనేలేదు. 

ఈ తపంబె తొడంగెద (ఆది, 2.158) 

దానిన కడంగుమ (ఆరణ్య.2_224) 

పలుకం దొడంగి (హ. వం. పూ. 1-108) 

కడగి ధర్మముతోడ (ఆరణ్య. శే. 4_169) 

8. ఛందోవిషయమున నన్నయ ఎజ్జనల మధ్యాక్క-రలకు లక్షణము 

లలోగల తారతమ్యమును ఇదివరకే చెప్పితిని. సీసపద్యరచనయందును వారిరు 
వురకు కొంతభేదము కలదు. నన్నయ సీసపద్యరచనలో కొన్ని నియమముల 
నేర్పరచుకొని వాటిని ఎయ్యెడను భంశము కాకుండ యథావిధి పాటించెను. 

ఆరణ్యపర్వ శేషమనందలి సీసపద్యములలో కొన్నిచోట్ల ఆ నియమోల్లంఘ 
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నము జరిగినది. ఎజ్జనకు ఆ నియమపరిపాలనమునందు ఆంతగా ద్క్ష లేదను 

టకు ఆవి దష ష్టాంతము లగును, ఆ పద్యములు నన్నయయే (వాసియున్న అట్టి 

నియమో ల్రంఘనము చేసి యుండడు. 

హరివంశము 

సంస్కత హరివంశమున హరివంశ వర్షము, విష్షపర్వము, భవిష్య 

పర్వు మని మూడు భాగమలు కలవు. ఈ మూడిటిలో మొదటిదానియందు 

పపంచ సృష్ట క్రమమును, తరువాత రాజవంశ వంశానుచరితములుమను వర్ణింప 

బడినవి. యదువంశము ఆ వంశానుచరితములో నొక భాగమే గనుక శ్రీకృష్ణుని 
జనసమునకు పూర్వమున గల తద్వంశచర్నితము సం[గహముగా జెప్నబడినది. 

ఠః [గంథములో హరి'యనగా శ్రీక కృష్ణు డసియు అర్థము. ఆ వంశ వర్ణనకు 

పూర్వపీఠికగా విశ ్వసృష్షియు, ఇతర రాజవంశచరితలును వర్ణింపబడినవి, 

రెండవభాగమెన విష్ణు పర్వమువందలి విష్ణు శబ్దమునకును, శ్రీకృష్ణ 

డనియే అర్థము. ఈ పక్యమున శ్రీకృష్ణుని జననము మొదలు ఆయనజీవితము 
లోని వధా మట ట్టము లన్నియు భాగవతము: నందుద వలెనే వరుసగా వర్దింపబడి 

నవి, కాని, శ్రీకృోమనకు స౭బ=ధించిన కొన్ని జీవితవృతాంతములు భవిష్య పర్వ 

మున చెప్పబడినవి. వానిలో ముఖ్యవెనవి : "లీక ముడు సంతానార్శియై కైలాన 

మునకు తపమున కేగుట, ఆ యాతఠ్ గో మధ్యేమార్గమున బృందావనమున విడిసి 
ఘంటాకర్గునకు మోక్ష పదానము చేయుట, కైలాసమునుండి తిరిగి వచ్చి తన 
పరోక్షములో ద్వారకను ముట బడి వే సియున్న పౌం్యడక వానుదేవుని సంహరిం 

చుట, హంసడిభకో పాఖ్యానము, (వద్యుమ్నుని జనన వృతాంతము. దీని ఎనిబట్టి 

మూలమున భవిష్యపర్యములో భ విష్యత్కా లిక వృతాంతములే కాక భూతకాలిక 

ఉదంతములు కూడ చేరియున్నవని స్పష్టమగును, 

ఎజ్జా పెగ్గడ తన హరివంశ మున ఈ విభాగములను యథాతథముగా 

పాటింపలేదు. అసలు ఈ మూడుపర్యముల పేర్తను ఎజ్జన గై కొనలేదు. ఆయన 

తన గంథమును పూర్వో తే తరభాశము లని రెండుగ 'విభజించెను. అందులో 

పూర్యభా గమున తొమ్మిదాశ్వాసములును, ఉత్తర భాగమున పది యాశ్యాసము 

లుకు గలవు ఆదిగాక ఎఅనకు అభించిన హరివంశము మూడుపర్యముబు గలది 

గాక పూర్వభాగము, ఉ తరభాగము అనెడి రెండువిభాగములు కలదియై యుండు 
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నేమో యని సందేహించుట కవకాశము కలదు. ఆ రెండు విభాగములలో మొదటి 

దానికి హరివంశ పర్వమనియు రెండవదానికి భవిష్య పర్వమసియు పేర్లు ఉండి 

యుండును. భారత పర్వాను.కమణిక లో చివరి రండు పర్వములకు అ పేర్లు 

కలవని ఇతః పూర్వము చెప్పితిని. 

ఎజ్జువ పూర్వభాగమున నాలుగాళాగ్టి ములలో హరివంశ పర్య్శశథా సంద 

ర్భమును ముగించెను. అటనుండి ఐదవ యాళ్వానము మొదలు ఉ త్రరభాగములో 

ఎనిమిదవ ఆశ్వాసమువరకు శ్రీకృష్ణుని జీవితచర్నితను |కమముగా అభివర్ణిం ని 

చెను. అవన్నియు సంస్కృతమున విష్ణుపర్యమ.నందును భపష్యపర్వమునం 

దును గలవి,వ్యాసుడు భవిష్య పరమున చేక్చిన కృష్ట సంబంధి కధలను (హంస 

డిభకోపాఖ్యానము తప్ప) ఆటనుండి తొలగించి శ్రీకృష్ణుని జీవితచర్శితలో 

వాటికి గల అ ర్షస్థానమున నిల్పెను. వాటిలో హంస డిభకోపొఖభ్యానము నెందు 

కో తడవలేదు. మరి విమ పర్యములోనిదే ఆయిన వజనాభవధ యనెడి |పభా 

వతీ[ప్రద్యుమో్యపాభ్యాన మను కూడ ముట్టలేదు. హంసడిభకో పాఖ్యానమును విస 
రైంచుట కేమి కారణమో చెప్పలేము. రెండదియైన వభావతీ |వద్యుమ్నో 
పాఖ్యానము ఇంచుమించు ఉషాపరిణయ కథవంటిదె కనుక దానిని వదలి పెట్టి 

యుండవచ్చును. ఇక మిగిలిన భవిష్య పర్వమును చాల సం గహించి తుది 

రెండాశ్యాసములలో ముగించెను. ఈ హరివంశానువాదము భారతానువాదము 

వలెనే కథామా తానువాదమై స్వతం[తముగా నడ చెను.కావ్యశిల్బ మున కనుకూలిం 
చెడి ఘట్టముల నన్నింటిని రసభరితముల నొనర్చి మూలమునకు వన్నె పెప్రెడి 

రచనా నెపుణిని (పదర్శించెను. ఉషాపరిణయ కథలో ఆ నూతన దంపతుల 

పథమ నమాగమవేళ వారనుభవించిన (పణయమాధుర్యమును ఆతి సుకుమార 

ముగా నాగరకముగా, చి(త్రించి భావగతిలో తాను తిక్కనకు పరోక్ష శిష్య 
డనెడి పళ స్టిని సార్గకము చేసికొనెను. 

వీ “కలలోన నొండొరుం గలసిన యప్పటి 

యానంద పూర్ణ ధన్యత్వములును 

సరసి యొండొరులకై. |బ్రేముడి సలిపిన 
సంతాప బహుళ దళాంతరములు 
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నెమ్మి నొండొరులకు నెచ్చెలికతమున 

నబ్బిన యసమ భాగ్యాతిశయము( 

గియల నొండొరులకు( గీల్కాన నొదపిన 

యౌవనోచిత కళావ్యా ప్రిషిధము 

గీ్న  జెన్నుమిగుల నొండొరులకు( జెప్పికొనుచు 
నద్భుతంబులు భయములు నాద రములు 

గొతుకంబులు( బొద లాడ(గా [బియుండు€ 

_దబియయు(గోలిరి నూతన (పేమర సము" 

(హరి వం. ఉత్తగ భా 1-201 

సీ “ఎండ్ల మెట్టింష ) పై బరువు లెక్కి.౦వు మీ 

దళ్ళను బూన్సు కావళ్ళ నునుపు 

పదిలంబుగా నేతిపన(టులు [కొ త్రగో 
నియల బియ్యము వడ్లు నెమిలి వడ్డు 

నొదివిరి పాలును నొనర౦గం బోసి చా 

పలు మంచములు మీద జలియ గట్టు 

మెనలును వల్లి తాళ్ళును దలుగులు 

గప్వుము ల్లొడవలి క త్తి సూ(డు( 

గీ; గొడుపు వాదోళ్ళు మొదలుగా జెడకయుండ 

వలయు ముచిల( దెమ్ము కంటలపు బెడ 
రాలు న 

నాయితము సేయు ముదు సళ్ళ నా(డువారి 

గంప మోపులు ముందర. గ౫దలు మనుము” 

న అని మజియు బెక్కుభంగుల యెలుంగుల నొక్క కోలాహలం 
బెసఆగ మంద యంతయు నొక్క పెట్ట కదలి లావుమానునులు కదుప్పలం 
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గొని ముందరబోవం బిజుంద బండ్లును బండ్లజాడం దక్కిన (పజయును 

సడుకం దరుణ తరుణీజనంబు లొండొరులతోడి మేలంపు టాలావంబులం 

బియోదకరంబు లగు వినోదంబుల నదటుమీజి కడచి చనం బంగ్యంధ జరఠ 
(పముఖులు (గుస్సి యోలాకు పడు చెడనెడం గావలియై తగువారు నడపింప 
నవిక్షాభంబునం జని బృందావనంబు _వవేశించి యుచిత [పదేశంబులు నివేశంబు 

లుగా నిరూపించి గోపాల ముఖ్యులు నీలువ” 
(హరినం. పూ. భా. 6-22, 2కి) 

అవ (| *వడ్రణకుచు రోమకోటి నిలువంబడి మేనులు దూల గన్నులం 

దుడుగక బాష్పముల్ వడియుచుండ( దలల్ దిగ వెచి నోర దే 

గుడు దొరుగంగ నెంతయును గుస్సి ఖురంబులు (వసి పురులు 

గడువుగ గాణ( దద్దయును గాజియ( బొందె వ9జంబునం బసుల్ ” 

కం1 కడలను నెత్తురు. బాజిం 

దొడంగెం గొన్ని యతిసార దు స్తర బాధన్ 
బడి | పేవులు సిక్కు దునిసి 

వడకుండునె యన(గ నెత్తువడె నెల్లిడలన్. 

5. నరిడి పుప్పు కప్పనావురు గడుపూంద 

యదురు( (దిక్కు యనంగ నడరి మజియు? 

దెవుళు తన్ని యేని( దవిలి యెంతయు మహో 
(గ్రంబు లయ్యొ, బశుగణంబునందు. 

హరివం. పూ. భా. ఆ. 6-44, 45, 46 

ఇన్రే వానలలో గోగణము పొందెడి బాధలు-ప్రత్యాశానుభవమువల్ల గాక 
దింహుకు అందనివి=ఎంత ప్రత్యక్ష కల్చముగా వర్ణించెనో గమనింపుడు ; 

“అట్టి సమయంబున నిరంతరధారాపాతంబునం దడిసి నలుడెసలం 

బజచి, మేయి వాయువున( గొందలపోయి యొండొంటి చాటున కొదింగి కడ 

గానక దిలువంబడియు( గొమ్ములొడ్డి కన్నులుమోడ్చి కడజెప్పల నీళ్ళుగాజం 

దలలు డగవైచి నెమరు లుడిగి మూర్చలు వోయినట్టుం డియు వడ(కు సొచ్చి 

యజచు (కేపుల ముందట బెట్టుకొని గంగడోళ్ళం బొదువుకొని యంభా 

(38) 
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రవంబుల న్మాకందించియు వెల్లువ కతనం డెంకిలేక నిలువుజా లుండి యుండి 

యోటజి కాళ్ళు వడంక "సెరణ దప్పి నెజీదప్పం బెనురొంపి లోనం ద్రెక్షియు 

బెలుచ మెజచు మెజుంగులం జెదరి యదరంట నుటుము "పేరుణుముల బమ్మెర 

పోయి మంద పట్టు విడిచి యిట్లు నట్టునుం దేరల( దిరిగియు నాహారంబు లేక 

యీదచాటువడి మేయం జాలక యెత్తుపడి తెవులుగొంట్లు ముదునళ్ళును మడియ 

బలవంతంబు లైనవియు, జేవ దక్కియు( బసులు పెక్కుబాధలం దల్రడిల్లై” 

(శ్రీకృష్ణుని బాల్యవిహారముల రు రంగ స్థలమైన గోకులమును గోవజీవిత 

మును వర్ణించిన ఘట్టములు [పత్యేకము ఒక Pastoral poem గా చదవి ఆనం 

దింప దగియుండును. గోపికా యశోదల సంవాదము, యశోద ధూ ర్రగోపాలుని 

మందలించుట మున్నగు సాంసారిక సన్ని వేశములలో హరివంశము భాగవతము 

కంటె గుణోత్తరమని చెప్పిన తప్పుకాదు. ఇందుకు హారివంశ పూర్యభాగసున 
ఐదవ ఆళ్వాసము చూడుడు. 

ఆధ లక్కీ నృసింహపురాణము - 

కథా సర్యగహము:;= 

గాలవుడను ముని నానాతీర్థముల సేవించుచు అహోబలమునకు వచ్చి 

యచ్చట బుషిగణపరివృతుడై యున్న దేవశవుని తత్లేత మాహాత్మ్యమను 

గూర్చి యడుగగా ఆ మహర్షి చెప్పిన విధము : 

1. శరసాగర. మధ్యముననున్న. 'శ్వతద్వీపమున వై కుంఠ పట్టణము విరా 

జిల్లుచుండును. ఆ పుర పరిపాలకుడు శ్రీహరి. ఆయన ఉత్సానైె కాదశినాడు యోగ 

నిద నుండి మెల్కాంచిన సమయమున సనక సనందనాది బహ్మర్థ లాయనను 

దర్శింప నేతెంచిరి. (ఈ సందర్భమున శరదృతువు వచనముస అతి రమణీయ 

ముగా వర్ణింపబడినది.) విష్ణు మందిర ద్వారపాలకులగు జయ "విజయులు వారిని 
లోని కేగనీయక అద్జగింపగా ఆ మునులు వారిని. రాక్షసులుగా జన్మించుడని 

శ పించిరి. విష్ణువు “ఇది యంతయు నేను మాయా బలంబున మీకు ' (శేయః 

కారణంబుగా కల్పించిన యుపాయంబు" "అని జయ విజయుల 'నూరడించిను, 

ఆ ద్వారపాలకులే హిరణ్యకశిప హిరణ్యాకులను దైత్యులుగా జన్మించిరి. 



2, అంద(గజుడైన హిరణ్యకశిపుడు తిలో కాధిపత్యము వడయుట 

కొకు గంధమాదననగమున బ్రహ్మ నుద్దేశించి కఠోరతప మొనర్చ దొడగెను. 

ఆతనికోరిక నెజిగిన దేవేందుడు ఆతనితపమును విఘ్న మొనర్చుటకు తిలోత్త 

మాద్యప్సరసలను పంపగా వారు ఆ దైత్యరాజును తమ వి భమ విలాసములచే 

లోగొన జూచిరిగాని వారియత్నము వృథ యయ్యెను, ఆతని తీ వతపమునకు 

మెచ్చి" పర మెస్టి (పత్యక్ష మయ్యెను. ఇం|దపద వీకాంక్షనుండి యతనిని మరల్చి 

యతడు. కోరుకొనిన వేరొకవర మను[గహించెను. దానివలన హిరణ్యకశిపునకు 

చరాచర విశ్వమందలి ఏ వస్తువుచేతను దేవ పితృ దైత్య నర మునిసంఘము 

లలో నవ్వరిచేతను, భూమిమీద గాని, ఆంతరిక్షమున గాని, పగటివేళ గాని, 

ఠాతివేళ గాని, ఏ ఆయుధముచేతను చావు లేకుండుట సిద్ధించెను. ఆపై వర 

గర్వితు డయిన హిరణ్యకశిపుడు. విజృంభించి ముల్లోక ముల బాధించుచుండెను. 

ఇం(దాది. దేవతలు బృహస్పతి. ఉపదేశానుసోరముగా నారాయణుని దర్శింప 

నేగిరి, 

8. అట్ట బృందారకు లెల్లరు వైకుంఠమున కరిగి యందు సభామంటప 
మున కొల్ను దీరియున్న శ్రీమన్నారాయణుని సందర్శించి వేనోళ్ళ స్తుతించిరి. 

(ఇప్పట్టున సుదీర్గ మైన విష్ణుశరీరవర్ణన వచనము గలదు.) దేవతల దుర్దశ 

నాలకించిన విష్ణువు కాను అతుల నరసింహ భవ్య దివ్యావతారమును ధరియించి 

యా 'దెత్యుని 3 'ఘకాలమున తుదముట్టింతునని వారి నోదార్చి పంపెను. ఆ 

రక్కసుడు [తిజగములను గెల్చి "సె కర విహార మొనర్చుచుండెకు. ఇట్టుండ 

నా హిరణ్యకశీపుని దేవేరి యొక వెన్నెలరా|తి భర్తతో వనవిహార లీలా న సుఖ 

మనుభవించి అలసి సొలసీ న్నిదించిన పిమ్మట యొక వింత స్వప్నమును 

గాంచెను, అది శుభాశుభ సూచకము. జలద నీలవగ్దుడు, శ ౦ఖచ క ధారి, వన 

మాలాలంకృత వకుడు, పీతాంబరుడు నగు నొక (బాహ్మణుడు చిరునవ్వుతో 

నామెకు సంతానఫలము నొసంగి యామె కంఠమందలి హారమును నిజ నభాంకు 

రములతో తిగిచికొని యేగెను. మరునాటి [ప్రాతఃకాలమున నంతఃపురమున 
కరుదెంచిన శుకునకు ఏకాంతమున నామె యా కలను వినిపించి ఫల మడుగగా 
నా దైత్యగురువు అచ్యుతు డాయమకు పుత్తు) నొసంగి ననియు, ఆయనతో 
విరోధము పెట్టుకొన్న రాక్షసరాజాన్లకు మే లెట్టును గల్గద నియు ఫల మరిగించి 
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చనెను. ఆమె గర్భవతియై యొక శుభలగ్నమున కుమారుని గనెను. తండి 

యా శిశువునకు |పహ్హ్లోదు డని నామకరణము చేసెను. 

A, విష్ణుభక్తి పరిపాకముతో జన్మించిన యా బాలుడు ఉపవీతుడై 

తం[డివంపున గురుకులమునందు విద్యాభ్యాస మొనర్చు చుండెను. హిరణ్యక శిపు 

డొకనాడు కొడుకు నేర్చిన విద్యను వినగోరి కొలువునకు బిలిపించి సుభాషితము 

నొక్కదాని నువన్యసింపు మనెను. (పహ్హాదుడు తం|డికి విష్ణుమహ తత్త్వమును 

వివరించెను. హిరణ్యకశిపుడు ఆ బాలుని కులాంగారకముగా నిశ్చ ముంచి 

యనేక బాధలకు బాల్పజచెను. చివరకు నాగపాశముల బంధింపజేసీ సము[ద 

మున [దోయించెను. 

5. ఎన్ని బాధలు పెట్టినను చావకపోవుటయే గాక నొవ్వక విష్ణు 

మహిమచే తేజరిల్లుచున్న యా పహ్హాదకుమారుని దె దై త్యరాజు కొలువుకూటము 

నకు రావించి “జఓరీ! నిత్యము ఎల్రెడల నుండునని నీవు పల్కు ఆ హరి ఇందు 

గలడా?” అని గద్దంచుచు (పక్కననున్న _సంభమును మోరకరానతి వేసెను. 

ఆపు డా స్తంభము నుండి శ్రీ నరసింహరూప మావిర్భవించి యా దైత్యుని 

సంహరించెను. (ఈ యెడ శ|తుభయానకమును, భకామ్లాదకరమును ఐన నార 

సింహవపుర్వర్జ్హన స్తంభోద్భృవగద్య యను పేర ఉజ్జ్వల సుందర మైన వచనమున 
వర్ణింపబడినది.) పిమ్మట నృసింహమూర్తి ధ్యాన విధేయలీల తేజరిల్లు (పవ్హోదు 
నూర డించి, తన బలమును సురలు మునులు అహోబల శబ్బపూర్వక ముగా [ప్రశం 

సించిన చోటగు ఆ మహనీయతీర్థమునకు అహోబల మనియు, తా నధివసించిన 

యా శై లమునకు గరుడ్యాది యనియు, అ సమయమున నట కవతరించిన 
మందాకిని భవనాశినీనది యనియు నామకరణము చేసెను. శ్రీదేవి ఆ సమీప 

వనమున నవతరించి వచ్చి శ్రీ నృసింహస్వామి వామాంకము నలంక రించెను. 

(బహ్మాదులు తన మాహాత్మ్యమును కొసియాడు చుండగా లమ్మీనృసింహదేవుడు 

(పహ్హాదుని పట్టాభిషిక్తుని గావించి యశీష్టము లొసంగి యా యహోబలక్షేత 
మున నెలకొని విశ్వలోకరక్షణము గావించుచుండెను. 

భాగవతమున వర్ణింపబడిన (పహ్హాద చరితకును ఈ కథకును 

స్యల్పభేద ములు కొన్ని కలవు" వానిలో ముఖ్యమైనవి : 
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1 హిరణ్యకశిపుని భార్యపేరు ఇందు లేదు. భాగవతమున ఆమెపేరు 
లీలావతి, 

11 హిరణ్యకశిపుడు తపస్సు చేయబోయినపుడు ఇందుడు లీలా 
వతిని అపహరించుకొని పోవుచుండగా నారదు డాతనిని మందలించి ఆమెను 

తన ఆ్యశమమున సంరకించుటయు నారదోపదేశమున గర్భస్థుడయిన శిశువు 
నకు విష్ణ్షభ క్తి ఆజన్మ సిద్ధ మగుటయు మొదలగు కథాంశములు ఇందు లేవు. 

11] భాగవతమున హిరణ్యాక్షుని వధానంతరమే హిరణ్యకశిపుని వధ 
జరీగినట్టున్నది. ఈ [గంథమున హిరణ్యకశిపుని వధయే ముందు జరిగినది. 

ఈ (గంథమునకు నృసింహపురాణ మనెడు పేరు లోక మిచ్చినదేకాని 

కవి పెట్టినది కాదు. ఇందు పురాణల క్షణము లేవియు లేవు. ఎజ్టా(పెగ్గడ దీనిని 

“నరసింహావతారం బను పురాణకథ"” యని [గంథావతారికలోను, ఆశ్యాసాంత 

గద్య భాగములలోను పేర్కొనెను, హెౌరాణికలక్ష్షణము గల కథ గావున కవి 

దీనిని పురాణకథ యని నిర్దేశించెను. నృసింహావతారకథ |బ్రహ్మాండాది పురాణ 
ములలో "పెక్కింటఓ కలదు, వాటిలో [బ్రహ్మాండపురాణోక్త మైన కథను ఎట్జన 

(పథానముగా గ కొనెనుం 

నృసింహావతార క థ (బ్రహ్మాండ పురాణము నుండి గహించినదే దాక 

తాను పెద్దలవలన విన్నఅంశములతో కూడ ఇందు పొందుపరువబడినది అని కవి 

చెప్పుటచే కథలో కొంతభాగమునకు పురాణము మూలము కాకపోవచ్చును. 

శ్రీ నరసింహావతారమునకు రంగస్థలము అహోబల మగుటచేత ఈ 

(గ్రంథము తుదిభాగములో తల్లేత సంస్థాపనము, మహత్త్రము కొంత చెప్పబడి 
నవి. దీనినిబట్టి యిడి పాండురంగ మాహాత్మ్యాదులవలె మేషత్రమాహాత్మ్య మని 

పరిగణింపబడ వచ్చునేమో అనుకొన్న అదియు పొసగదు. ఏమనగా ఇతరక్షేత 
మాహాత్మ్య్యములయందు వలె ఇందు క్షేతమహిమాని రూపకములయిన ఉపాఖ్యాన 
ములుగాని, తళ్చేత సంసేవనమువలన పవ్నితులై తరించిన పతితుల కథలుగాని 
లేవు. కనుక ఇది స్థలపురాణమును కాదు. “నృసింహావతారము” అని పే రిడుట 

లోనే ఎబ్బన ఈ నూచన యొనర్చినాడు. 

నృసింహావతారమునకు కారణభూతమైన |ప్రవ్లాదునిచరితమే యిందు 
కావ్యవస్తువు, |పహ్లాదునిచరిత యంతయు ఇందు వరింపబడలేదు. నృసింహావ 
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తారముథకు .[పవ్లాదరక్షణమునకు , ఆవశ్యక మైనంత ప్రవ్లోదచరిత్ర మాత్రమే 

కలదు. కావున _పహ్హాదరక్షణరూప మైన నృసింహావతారమే ఇందు (పధానేతి 

వృత్తము. ఈ రహస్యమును [గహించియే కవి ఈ. గంథమునకు ఆ నామకర 
ణము. చేసెను, 

“ సనకసనందనాదులు వ్మ్ణని ద్వారపాలకు లయిన జయవిజయులను 

రాక్షసజన్మ' 'మెత్తున టుల శపించుట యీ కథకు బీజము. ఈ వ్య తాంతము కార 

అముగ్గా ఉప్నకిమింపబడి వి రణ్యకశిపుని దుర్హ ర్హనముతో విజృంభించి పహ 

దుని రక్షణముతో, పర్యవసించిస ఈ కథ నృసింహావతారసునకు కారణభూత 
మును, కార్యభూతమును అయిన పూర్వో త్ర తర కిథాంశములతో సుసంఘటిత మై 

యున్నది. అందుచే ' ఈ (గంథమున 4 త్తరకాలమున (ప్రబంధము లను పేర 

ప్రసిద్ధి కెక్కినవాటిలో ' పెక్కి. '6టివలె' వస్తెకము సాధింవబడినది. 

౨ ఇట్లు ఈ కావ్యెములి”.. 1, కార్యకారణనిబద్ధత, వి, వ ప్వ్రైక్యము ఆన 

వద్యముగా .నిర్యపాంపబడుటకు తోడుగా పురాణమలకు. క్షేత్రమా హాత్మ్యములకు 

అనావశ్యక.ములు (పబంధోచితములు. నైన అష్టాదశ వర్ణనలలోని . పెక్కు వర్ణనలు 

ఇందు కావ్యాంగములుగా అలంక రింపబడినవి. సము[దవర్దన్క దేశ వర్ణన, పుర 

వర్ణన, పౌరవ ర్భన్క నాయక వర్ణన, బుతువర్ణన, ఉద్యానవర్ణన, గర్భిణీ వర్ణన, 

పుత్తో)దయ | వర్తన అనునవి ఆ వర్ణనలలో ముఖ్యములు. ఇట్టివాటిని సాధారణ 

ముగా పురాణకవులు “వర్టింపరు. ' ఆ కౌళశలము (వబంధకవులదే, ఈ వర్ణన 

లన్నియు" యథాభావరసావస్థముగో, కావ్యమూ ర్తి రికి సుందర ఆవయవములుగా 

తీర్చబడ్డ వే: గాని బలాత్కా రముగా. కథలో చొప్పింపబడినవి. కావు. తెలుగువాజిక్రి 

యములో ఈ. (గంథమునకు . పూర్వము ఇట్టి సుసంఘబితమైన కావ్యము లేదు. 
షు 

5 ప్రబంధ” నిర్వచనము. మాట యెట్టున్నను. వబంధ. శబ్దమునకు 

లక్ష్యమ్లులుగా నున్న. (గ్రంథములను పరిశీలించి చూచినచో వాటిలో రసపోష 

ణము, వర్దనాబాహుళ్యము, వ స్వైక్యము. అనునవి ప్రస్ఫుటమగా నుండును. 

నృస్తింహపురాణము యో లక్షణములకు చక్కని [పథమోదాహరణ మని చెప్ప 

దగును. 

కాసి మనుచరి; (తాది [పబం ధములక్కు దీనికి. ఒక ముఖ్య భేదము కలదు, 

ఆ * పబంధములలోని నాయకులు, మానవులు, ఫ్. అందలి కథ, స్తాంసారిక్షము, ఇది 
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దేవతా నాయకము. ఆ నాయకుడు శ్రీ మహావిష్ణువు. కనుక ఇది మానవ 
నాయకములు, సాంసారి కేళి వృ త్త త్తములు నగు  దేబంధములలో చేరదు. ఇదియే 

దీని విశిష్టత, 

ఇంకొక విషయము, (ప్రహ్హాదుని చరితలో కూడ ఇందు పూర్వభాగమే 
కాని ఉత్రరభాగము 'లేదు..తం(డ్రి యనంతరము రాక్షసరాజ్యమున కాధిపత్యము 
వహించిన (పహ్ల్హాదుడు తనకు ఆజన్మ సిద్ధ వె మెన విష్ణుభ క్తి పరాయణత్వమును 

కూడ తోసి పుచ్చునలట్టి రాజ్య, వి స్తరణాభిలాషతో దేవతల మీదికి డండె త్తి 

వెళ్ళుట, ఒకచో విష్ణువునే ధిక గ్రారించుట మొదలైన రాజస స కృత్యము లొనరించి 

"శో వహ్తాద నారద: పరాశర పుండరీక 
వ్యాసాంబరీవ శుక శౌనక శ్ష్మదాలా ఫైన్ = 

" రుక్మాంగదార్జున. వశిష్ట 'విశీషజాది: 
 'వుణ్యానిమాన్ పరమ భాగవతాన్. స్మరామి." 

అని భ్ F పూర్వకముగా మనము సంస్మరించుకొనెడి. ఆ వ్రహ్హాదు డితడేనా? అని 

లోకము ; సంశయింప దగినట్లుగా (వహ్హాదరాజు అప్పుడు పవి ర్తించినట్టు ఆతని 

ఉ_తరకాల జీవితము విదితము చేయను, ఈ కథా భాగముగల ప్రహ్లోద చరి 
(తను హరిభ్రట్టు అను నొక కవి ఎజ్జన కు తరువాతి చాలాక కాలమునకు రచించెను. 

ఎట్జన (ప్రహ్లాద చరితను - [వాయ దలపలేదు. కనుక. ఆ భాగమును 

స్మరింపలేదు, కావున ఇది (పహ్లాద చరితము కాదు. నృసింహ పురాణమును 

కాదు. మట్ నృసింహావతార కథ. పురాణేతివోసములు- అనువదింపబడుచున్న 
కాలములో పబంధలక్షణ కోభితమై వెలసిన 'మహాకోవ్యము. రామాయణ 
హరివంశ, రచనలచే 1పబంధ పరమేశ్వర. బిరుద మునకు అర్హ త సంపాడిందు 

కొన్న కంభుదాసుడు. ఈ [గ్రంథ రచనచే వ బిరుదమును అధికే పణలకు, ఆకే 

పణలకు అవకాశము లేనిరీతిగా నొనర్చి నె సార్థక | బిరుదనాము డయ్యెను. 



భాస్కర రామాయణము 

ఈ యుగములో ఎజ్జనతోపాటు (పసిద్ధికెక్కిన పెద్ద కవు లిరువురును 
అతనికి సమకాలికు లగుటయేగాక యాచృ్శచ్చిక పతి తిభటత్వమును, అవిరోధ 
స్పర్థయున గలవారగట ఒక విచి తమైన దై వఘటన,. వారిలో మొదటివాడు 

మాయణ కర్తయైన భాస్కరుడు. రెండవవాడు ఉత్తర హరివంశ క రయెన 

నాచన సోముడు. వీరిలో పథముడైన భాస్కరుని పేరుమీదనే భాస్కర రామా 

యణ మను (గంథము వెలసినది. ఈ రామాయణము సాహిణి మారన ఆశయ 

మున రచింపబడెను., ఈ సాహిణి మారన ఎత్తా(_ పగడ క్మాశయ మిచ్చిన 

(ప్రోలయ వేమారెడ్డివలెనే మొదట కాకతీయులకు నాయంకరుడును సామంతు 
డునై యుండి ఓరుగల్లు వతనానంతరము స్వతం|తుడెన ఒక |బాహ్మణ 

(పభువు. ఆ కాలమున మం తులకు, 'సేనాపతులకు, నాయంకరులకు, సామంతు 

లకు [పతిప కత్తిలో విశేష భేదములేదు. మంతులు సేనానులగుటయు, సేనానులు 
సామంతులగుటయు కలదు. ఇతడు పరిపాలించిన చిన్నరాజ్యము పలనాటి 

[పాంతమునందయి యుండునని ఐతిహాసికు లూహించిరి* చిన్నదైననేమి, 

పెద్దదై ననేమి ? ఇతడొక రాజ్యమునకధివతియే. అదిగాక ఇతడు సుప్రసిద్ధులైన 
ప్పది యిద్దరు మం|తులలో ఒకడుగా పనుతి కెక్కెను. 

ోదాస్పిమై భాస్క_రునిచే దెనుగు రామాయణం 

బారూఢి సాహిణి మారమంతి” 

ఈ 'సాహిణి' అతని యింటిపేరు కాదు. ఆ పదమునకు అశ్వదళా ధ్యకు 

డని యర్భ్థమట. ఇతని యింటిపేరు నిశ్శంకవారు ఆయి యుండును. 

రెడి రాజధానిలో ఎక్టా పగడ రామాయణమును రచించుచుండె నన్న 

వార్త విని దొనికంటె ముందు తాను [వోత్సహించిన రామాయణము పూర్తి 

కావలెననెడి ఉత్కంఠతో సాహిణిమారన భాస్కరుని షాచ్చరించగా ఆ కవి 

తనకు తోడ్చాటుగా తన కుమారుడైన మల్రికార్డునభట్టను, మారన కుమారుడైన 

కుమార ర్నుదదేవుని ఆ కార్యములో నియోగించి తన కుమారునిచే బాల, 
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కిష్కింధా సుందరకాండములన్తు మారన కుమారునిచే అయోధ్యాకాండమును 

[వాయించి తాను ఆరణ్యకాండమును యుద్ధకాండ మును .౧కొనియుండును. ఈ 

యూహయే నిజమైనచో ఎజ్జన రామాయణము, భాస్కరుని రామాయణము 

ఒండొంటిని గడవ పందెము వేసికొని పరుగె త్తియుండును. పావము! భాస్కర 

రామాయణము వకారణముననో యుద్ధకాండ మధ్యభా (మున నిలిచిపోయినది. 

ఆ మిగిలిన భాగమును దేవరకొండ వెలమపభువైన పెద వేదగిరినాయని కాల 

మున ఆతని కాశితుడై న అయ్యలార్యునిచే (1890 |పా-తమున) పూర్తిచేయ 

బడెను. 

ఎల్జన రామాయణము ఇతరుల తోడ్పాటులేకుండగానే పూర్రియె పుదెము 

గెలుచుకొనెనా యనిపించును. ఈ రెండును సమకాలిక రచనములే కానిచో ఒక 

పద్యరామాయణము వెలసియుండగా ఇంకొకటి తలపె బిడి కవి ఉండుట 

అసంభవము. మణీ ఈ రెండు [గంథములకును పూర్వము రంగనాథ రామా 

యణము వెలసి యుండెనుగదా, ఈ కవులు మరల రామాయణ రచసకు ఉపక 
మింపనేల? అనెడి [పశ్నకు సమాధాన మిది: మన భాషలో మొదడినుండియు 

ద్విపదకావ్యములు పద్యకావ్యములుగా పరివర్తనచెందుట ఆచార మైనది. పద్యము 

నకును ద్విపదకును పఠన _శ్రవణసగొలభ్యములో గల తారతమ్యమును పూర్వ 

_ప్రకరణములలో చెప్పితిని. ఆకారణముచేతనే ఎజ్బావగడను (పోలయ వేమా 

రెడ్డియు, భాస్కరుని సాహిణిమారనయు రామాయణమును పద్య |ప్రబంధముగా 

రచింప అర్థించి యుందురు. భాస, రరామాయణము రంగనాథ రామాయణమును 

చాలవరకు అనుసరించియే రచింపబడెను. ఆ వివరము తరువాత చెప్పెదను. 

ఎజ్జన రామాయణము లభింపలేదుగాన రంగనాథ రామాయణమునకు దానికిని 

ఏమేని పోలికలు గలవేమో చెప్పలేముగాని చదలువాడ మల్లయ్య: 

“వల్మీకభ వు వచోవై ఖరి రామాయ 

ణంబు నాంధ [పబంధంబు చేసె” 

అని యెజ్జనను (పస్తుతించి యుండుటచేత అది రంగనాథ రామాయణమువలె 
మూలాతికమణములెని యథావాల్మీక మే ఆయియుండును. 

ఇది యిట్టుండ తనపేర రామాయణమును చెల్లించుకొన్న ఈ భాస్కరు 

డెవరు? అనెడి |పశ్న ఆంధ విమర్శక లోకమున నేటికిని ఎడతెగని సమస్యగా 

(39) 
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నెగడుచున్న ది. యుద్ధకాండ మును పూర్రిచేసిన అయ్యలార్యుడు యుద్ధకాండ 

పూర్వుభాగమును హుళక్కి భాస్కరుడు రచించినట్లు చెప్పినాడు. 

“అమర హుళక్కి భాస్కర మహాకవి చెప్పగ నున్న యుద్ధకాం 

డము తరువాయి చెప్పె( |బకట (_పతిభాషణు( డప్పలార్యస 

త్తమ సుతు డయ్యలార్యుండు కృతస్థితి నార్యులు మెచ్చునట్లుగా 

హిమకర తారకా రవి మహీ వలయ స్థిరలక క చేకుజన్ ” 

(యుద్ధకాం. 2698) 

దీనినిబట్టి ఆరణ్యకాండకర్త ఈహుళక్కి భాస్క్టరుడే యని చిరకాలముగా 
లోకము విశ్వసించెను. కాని ఆ కాండాంత గద్యలో భాస్కరుని యింటి పేరులేదు. 

ఖననేమి? మన కవులలో చాలమంది యింటి పేర్లు చెప్పుకొన్న వారులేరు. వారి 

వసంగము వచ్చినపుడు ఇతరులు ఆ యింటిపేరును చెప్పుటయు కలదు. 

భాస్కరుడు 

ఈ భాస్కరుడు తిక్క నార్యుని పితామహ్నుడైన మం(తిభాస్క రుడనియు, 

ఆయన సారకవితాభిరాముడని తిక్కన |పస్తుతించెను గాన ఆయన రామాయ 

ణము పూర్తిగా ఆరు కాండలను రచించుటం బట్టియే తిక్కన నిర్వచనో త్తర 
రామాయణ మనుపేర ఉత్తర కాండను చేప ట్రైననియు, సాహిణి మారన నాటికి 

ఆరణ్యకాండము తప్ప తక్కిన కాండలు ఉత్సన్నను లయ్యెననియు ఒక అభి 

[(పాయము లోకమున నేటికిని ఉన్నది. తిక్కన ఊఉ _త్తరకాండను చేపట్టుటకు గల 
కారణమును నిర్వచనోత్తర రామాయణ | పకరణమునచెప్పితిఏ. దానిని అయ్యెడ 

చూడదగును. మరి మంతి భాస్కరుడు పూర్వరామాయణము నంతను రచించి 

యుండునేని ఆ [గంథములో ఆరణ్యకాండము తప్ప తకి_న కాండలు ఉత్సన్న 

ములై పోవుట తిక్క_నగారి యింట ఎట్టు తటస్టించును? తిక్కన నిర్యాణమున 
కును భాస్కర రామాయణ ఆవిర్భావమునకును 40.45 సంవత్పరములకంటె 
ఎక్కువ వ్యవధి లేదు. ఆ మధ్య కాలములో, మారన, ఎజ్జన మొదలైన మహా 
కవులు తలయె తియుండగా తిక్కనగారి భారతముతోపాటు తత్పి[తార్జిత మైన 

మంతి భాస్కరుని రామాయణము కూడ భ|దమగా పరిరక్షింపబడియుండును 

గాని నష్టమై యుండదు. 

మంతి భాస్కరుడు రచించినది ఒక ఆరణ్యకాండ మే ఆనుకొందమన్నను 
అదియు పొసగదు. పుణ్యప్రదమైన రామకథా రచనమున కుప|కమించిన 
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మంతి ఇవా స్క్కారుడు- “విశ్వ శేయః కావ్యమ్” అనియ. “మంగళాదీని మంగళ 
మధ్యాని మయం గళభాంతాని కావాని' అనియు శిరోధార్యములె న శాస్త్ర వాక్యములను 

ఏయు న చై వాడు-అమంగళ పదమును, దుఃఖ హేతువును అయిన ఆరణ్య కాండ 

మును ఏల మొదలిడును? అదియుగాక ఆ కొండమును మంతిభాస్కరుడే రచించి 
యున్న చో ఆ రచన నన్నెచోడునకు పాల్టురికి సోమనాథునకును మధ్యకాలమున 
జరిగియు అడ వలెను గదా? ఆనాటి భాష నేటి మనకు తిక్కన భాష కంచెకూడా 
(వాతబతెన భాషగా భాసించుచదుండవలెను. కాని ఆరణ్యకాండము నందలి 

భాషలో ఆల్టి |పాతదనము లేదు సరికదా తిక్కనగారి తరువాత ఎజ్జాపగడ 
నాటికి ఆఆయనికత్వము వహించిన తెలుగు భాషగానే చెవిసోకుచుండును. అదియు 
గాక ఆయ జఖ్యాకాండ క ర్త తిక్కన భారతమునందలి భావములను, పలుకుబళ్ళను 

భ కిపాూ తరాకముగా అనుక రించిన నిదర్శనములు పెక్కుకలవు. ఒక ఉదాహరణ 

మిరును చూడుడు : (దోణపర్వమునందు తిక్కనార్యుడు [వాసిన యీ [కింది 
పద్యమును పోలిన పద్యము ఆంధ వాజ్మయమున కరుణర సఘట్టములలో 

ఎచటను తేడ. 

“హక యను, ధర్మరాజ తనయా యను, నన్నెడంబాయ నీకు. జ 

నే యను(, దల్రి నేప జనునే యను(, గృష్టుడు వీ(డె వచ్చె రా 

మే యను, నొంటి వోక తగవే యను, నేగతి. బోపువాడనే 

చో యభిమన్యు(డా యను, (బియోక్తుల ను తర దేర్చవే యనున్” 

((దోణ- 2.242) 

దీని ననముకతెంచిన పద్యములు తెలుగు సారసతమున చాలకలవు. వాటిలో 
ఆరణ్య కాండమునందలి యీ [కింది పద్యము శ్రేష్టము. 

“హక యను, నోనరేంద యను, హా, రఘుకుంజర నీవు వేగరా 

కే యను, నెంతదూరమున కారో యను, నాయెలుంగు విం 

కు యను, విన్న నీశరము లీతల లింతకు( |దుంచివై వకు 

న్నే యనుం, గైక కోరి ఫలియించే బీ యను, దైవమా యనున్” 

(ఆరణ్య కాండ 2.112) 

ఈ వద్యము తిక్కనగారి వద్యచ్బ్చాయలు కలదనుటకు సందేహము లేదు. 
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మణి ఈ భాస్కరుడు హుళక్కి భాస్కరుడని అయ్యలార్యుడు చెప్పిన 

దానిని బట్టి నిస్సందేహముగా 'పెక్కురంగీకరించిరి. కనుక యుద్ధకాండ పూర్వ 

భాగము రచించిన హుళక్కి భాస్కరుని పేరు మీదనే ఈ రామాయణము 
భాస్కర రామాయణమని పిలువబడినదనియు ఈ భాస్కరుడే ఆరణ్య కాండ 
కర్తయు అగుననియు నావలెనే తలంచు పలువురు కలరు. ఆరణ్య కాండము 
నకును, యుద్ధకాండ పూర్వభాగమునకును తన సంపాదనలో ఏదేని భేదముండు 
నేని అది ఆ రెండు కాండములలో గల ఇతివృత్త స్వభావమును బట్టి నోచరించు 

నదే కాని భిన్న క ర్హృకములగుటచే కలినడికాదు. ఆరణ్య కాండము చాలవరకు 
కరుణరసభరితము. ఆది యుద్గకాండముకంచె రసవత్తరముగా నుండుట 
సహజమె. హృదయమును (దవింపజేయుశ క్రి కరుణమునకువలె వీరమునకు 
లేదు. 

మంతి భాస్కర వాదులు తమ వాదమునకు ఉపోదృలకముగా చెప్పెడి 

మతి రెండు యు కులు కలవు. ఒకటి: ఆరణ్యకాండము యుద్ధకాండములో సగ 

మైనను లేకపోయినను ఆది రెండాళ్యాసములుగా విభజింప బడుటయు, యుద్ధ 

కాండము ఏకాళ్వాసముగానే యుండుటయు అవి ఏకక రృకములు కావనుటకు 

నిదర్శనము. 

ముదిత |పతులలో యుద్ధకాండ మేకాశ్వాసముగనున్నను, కొన్ని [వాత 

(పతులలో యుద్ధకాండాంతమున “సర్వంబును షష్టాశ్వాసము నంపూర్ణము' అని 

కలదని ఆ వాత (పతులు చూచినవారు చెప్పిరి. కావున అదియు ఒకప్పుడు 

ఆశ్వ్యాసములుగా విభ కమయియే యుండును. 

రెండవది : మల్లికార్జునభట్టు తన గద్యలో “ఇది శ్రీమదష్టభాషా కవి 
మ్మిత కులపవి|త భాస్కర సత్క విపు Cy మల్రికార్జునభట్ట _పణీతంబై ని 

అని (వాసికొనెను. ఇక ఆరణ్యకాండాంతగద్యలో ఇదీ సకల సుకవిజన వినుత 
యశ స్మర భాస్కర (పణీతంబైని అని కవి |వాసికొనెను.కావున ఆరణ్యకాండ 
క్ర _ర్తమ ల్రికార్డున భట్టునకు తండి కాదనియు, ఆతని తం. డి పరముగా వాడిన 

విశేషణములు ఆరణ్యకాండ రచయిత తనకు వేసికొనిన విశేషణములతో సంప 

దించుట లేదనియు చెప్పుదురు. 
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ఈ యుక్తిలో వాద)పొఢి యేమియు లేదు. మల్లికార్డున భట్టుగాని, 

ఆరణ్యకాండ క ర్హగాని. పయోగించిన విశేషణములు మార్చు చెందరాని సంజ్ఞా 

వాచకములు కావు, అలంకార సంపాదనార్థము ఒకరు “పుత్రం శబ్దమునకు 

అను పాసమలుగా మిత్క పవి[త, శబ్బ్దములను (ప్రయోగింపగా రెండవవాడు 

ఖాన్మర శబ్దమున కను పాసముగా యశస్మ్కర శబ్దమును వాడిరి. పైగా ఆ 
విశేషణములుగాన్కి ఈ విశేషణముగాని భాస్క_రునకు బిరుదములు గావు. 

కుమార రుదదేవుడు అయోధ్యా కాండాంతమునండు తాను |వాసికొనిన 

గద్యలో తనను గూర్చి యిట్టు చెప్పుకొనెను, 

“ఇది సకల కళా విశారద, శారదాముఖ ముకురాయమాణ సారన్వత 

భట్టబాణ నిశ్శ్ళంక వీరమారయకుమార కుమార రుద్రడేవ (ప్రణితంబు” 

ఈ వాక్యములో *“నిశ్ళంకి అను విశేషణము మ్మాతము అతని యింటి 

పేరు అనుటకు సందేహ ముండదు- మణీ యీతని తం డిపేరు వీరమారయ, 

ఇందులో వీరశబ్దము విశేషణము; మారయ శబ్దము విశేష్యము అనుట స్పష్టమే 

గనుక ఈ కవి నిశ్ళంక మారయ కుమారుడైన నిశ్శంక కుమార రు[దదేవుడు 

అను పేరు గలవాడని సమర్థించుటకు ఎక్కువ పాటుపడ నక్కరలేదు. నిళ్శంక 
వారు ! బాహ్మ ణులు+ ఢ్రీ నాథుని కాలమున రాజమహేం|దవర రెడ్డిరాజుల 

ఆ్మశయమున శివలీలావిలాస మనెడి కావ్యము రచించిన నిశ్శంక కొమ్మనా 

మూత్యుడు ఆ వంశమువాడే* కాబట్టి ముప్పది యిద్దరు మంతులలో పేర్కాన 

బడినట్టియు, భాస ,_రరామాయణ రచనకు (పోత్సహించినట్టియ సాహిణి 

మారన యింటి పేరు నిశ్శంకవా రెయే యుండును. అతడే పై గద్యలో చెప్ప 

బడిన వీరమారయ. అతని కుమారుడే ఈ అయోధ్యాకాండక ర్త. 

పూర్వకాలమున |పభుభ క్రి పరాయణులై న మంత్రులును చే నానులును 

తమ యేలికల'పేరు తమ బిడ్డలకు పెట్టుకొనుట ఆచారముగా ఉండెడిది. ఆ 

సం పదాయమును బట్టి _పతాపరుదునకు మం|త్రియు, సేనానియు, సామంతు 

డును అయిన మారన తన కుమారునకు కుమార రుదదేవుడని పేరుపెట్టి 

యుండవచ్చును. మరియు ఆ కుమారునకు హుళక్కి భాస్కరుడు విద్యాగురువై 
యుండ వచ్చును. అగుచో భాస్క రుడు తన శిష్యుడైన కుమార రుదదేవునకు, 
పుత్తు)డైన వల్రికార్డున భట్టునకు రామాయణ రచనా పుణ్యకార్యమున కొంత 
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పాలు కల్పించి, వారి సాయమున ఈ గంథ రచన సాగించి యుండుననుటలో 

వ్మిపతిప త్తి యేమియు లేదు. 

ఆతి [పాచీన కాలమునాడు సైతము ఒక విద్యా సంస్థకు కులపతిగా 

నిర్వాహక త్వము వహించిన ఒక బుషి తాను కూటస్టుడుగా నిలిచి ఆ సంస్థ 

యందు సమర్థులెన తన శిష్యులనో మితులనో సహాయులుగా చేసికొని తనతో 

పాటు వారికిని కర్పృత్వయశము దక్కునట్టుగా శాస్త్రములో పురాణములో 

(వాయించు ఆచారము ఉండెడిదట. ఈ భాస్క_రరామాయణ కర్రయు తదుపరి 

బమ్మెర పోతరాజును ఆ [పాచీన సం పదాయమునే పాటించి తమ [గంథము 

లలో కొన్ని భాగములను ఆప్పులై న ఇతరులచే రచింప జేసిరని నా యూహ. 

కుమార రుదదేవుడు భాస్కరునకు సమకాలమువాడై యుండుట పె 

ఊహకు ఇంకొక ఆధారము. ఆయ్యలార్యుడు యుద్ధకాండ ముసువలె ఆతడు 
భాస్కరుని తదనంతరము దేశాంతరమున రామాయణపూరణము కొజకు 

ఆయోధ్యాకాండ మును చేపట్టిన కవికాడు. ఆసలు బాలకాండము మొదలుయుద్ధ 

కాండ పూర్ణ భాగము వరకు ఒకే కాలమున రచింపబడినదే. కావున 

ఆయాోధ్యాకాండము మీగిలిపోవుటయు తరువాత ఎప్పుడోపూ ర్తి చేయబడుటయు 
ఆనునవి తటస్థింపనే తటస్థింపవు. భాస్కరునకు కుమార రుద దేవునకు గల 

శేష్యోపాధ్యాయికనుగాని, సాహిణి మారనకు కుమార రుద దేవునకుగల పీతా 

పు_త)సంబంధమునుగాని శంకించువారున్నను వారు కూడ ఈ |గంథము బాల 

కాండమును మొదలు యుద్ధకాండ పూర్వుభాగముదాక ఏక కాలమున రచింప 

జడినదే యని యంగీకరింతురని నేననుకొందును. 

ఇది యిటులుండ నిండు. ఇటీవల శ్రీ అనుముల సు[బహ్మణ్యశాన్ర్రీగారు 

కుమార రుృుదదేవుని గురించి తమ బహుకాల చారి|తక పరిశో ధనను పురస్క 

రించుకొని కుమార రుదదేవుడనగా రెండవ (వతాపరు[దుడే యనియు, ఆతడే 
కౌమార దశలో కుమార రుద దేవుడు అను నామనున బరగుచుండెననియు, 

ఈ అయోధ్యాకాండ కర్త ఆ యువరాజే యనియు, సాహిణి మారన ఆ యువ 

రాజుని తండియే యనియు ఒక సిద్ధాంతము చేసిరి. అనగా రుదమదేవి తన 
సామంతుడో సేనానియో ఐన సాహిణి మారనకు తన పెద్ద కుమార్తెయైన 
ముమ్మడమ్మ నిచ్చి వివాహము చేసెననియుు ఆ దంపతులకు జనించినవాడే 

[(పతాపరుదుడనియు దాని కాత్వర్యముః 
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సాహిణి మారన యింటిపేరు నిశ్శంక వారనియు ఆతడు (బాహ్మణు 

ఉనియు అంగీకరించినవారు ఆతనికి ముమ్మడమ్మతోడి వివాహమును అంగీ 

కరింపకపోవచ్చు. కాని యా దంపతులకు గల జాతిభేదము ఆ బాంధవమునకు 

ఒక [(పతిబంధకము కాడు. రు దమదేవి తన రెండవకూతుర్రై న రు య్యమ్మను 

ఇందులూరి అన్నయమం్యతి యనెడి |[బాహ్మణున కిచ్చి వివాహము చేయుట 

చర్చిత పసిద్ధమే గనుక ఆమె పెద్దకుమూ_ర్తెక కూడ అట్టి సంబంధమే చేసి 

యుండవచ్చును, 

పూర్వకాలమున రాజులు తమ ఆడుపీల్లలను తగిన రాజసంబంధ 

ములు దొరకనప్పుడు తమ రాజ్యమున ఉన్నతపదస్థు డైన ఒక |బాహ్మణున 

కిచ్చి వివాహము చేసి ఆతనికి రాజభోగానుకూలమైన సంపదను కల్గించి కుమా 

ర్తెలను (బాహ్మణునిటికి కాపురమునకు బంపకుండ అతనినే తమ యిక్టిటపు 

టల్జుడుగా గొరవించుచుు ఆ అల్లుని కుల (బాహ్మణునిగా చెప్పుకొనెడివా రట. 1 

కావున ముమ్మడమ్మభ ర్త (బాహ్మణుడయిన సాహిణి మారన ఐన కావచ్చును. 

కాని, కుమార రుదడేవుడు (పతావరుదదేవుడే యెనచో కాలమును 

బట్టి అతడు హుళక్కిి భాస్కరునకు శిష్యుడగుట సందేహాస్పదము. ఆదియుగాక 

(పతాపరు[దదేవుని యౌవరాజ్య కాలములోనే భాసర రామాయణము రచింప 

బడి యుండునేని తరువాతి శతాబ్దిలో ఎఖాపెగ్గడ ఇంకొక రామాయణము రచిం 

చుటకు హేతువు కానరాదు. ఇది యిట్టుండ సుబహ్మణ్యశా,న్త్రీ గారి సిద్ధాంత 

చులో ఇంకొక లోపము ఉన్నది. 

శాసనాద్యాధారములనుబట్టై ముమ్మడమ్మ భర్త మహాదేవరాజే కాని 

సాహిణి మారన కాదు. కనుక సాహిణి మారన కుమారుడగు కుమాఠ రుద 
దేవుడు కుమార (పతాపరుదుడు కాడు. 

ఈ నలుగురు కవులలో భాస్కరుడు మేటి. అతనివెనుక జెప్పదగిన 

వా డయ్యలార్యుడు. యుద్ధకాండ భాగముల బోల్చి చూచినపు డిరువురు సమాన 

(పతిభాశాలురుగనే కన్పింతురు. వీరిరువురును భారతకవుల యౌచిత్యపరిపాలన 
మనెడి సుగుణమును కరతలామలక మొనర్చుకొనిరి, 

1. ఈ సంగతి సుుపసిద్ధ చరిత్ర పరిశోధకుడు, నా మితుడు కీ॥ 4 

భావరాజు వేంకట కృష్ణారావు చెప్పగా నేను విన్నాను. 
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భారత పద్యములను రిజువడిగా బెట్టు కొని భాస్క రుడు రచించిన 

పద్యము లిందు చాల కలవు. భారతొచిత్యము వీరియందు బాగుగా గలదు. 

మల్లికార్జునభట్టు కవిత్వము గుణమున తం|డి కవిత్వము వంటిది కాదు. కవులకు 

[1పారంభదళలో నుండెడి యభిరుచులు, పోకడలు అన్నియు నితని కవితలో 

కాననగును. ఇతనికి శబ్ద జటిలతాభిమానము మిక్కుటము. ఆయినను ఇతస్ 

కవిత్వము ఒకవిధముగ రామాయణ కావ్యరచనకు అర్హ మైనదే యగును. కావున 

ఈతని కవిత్వము మధ్యమజాతి దనవచ్చును. భాస్కరునిది సర్వథా ఉ త్రిమ 

జాతి కవిత. 

రుదదేవుడు మల్లికార్జునభట్టు తరువాతి చెప్పుడగినవాడు. సందర్భో 
చిత మైనను, గాకున్నను ఉదేకమును వెల్తివిరియించు స్వభావ మీతనిది. రామ. 

పట్టభంగ కథ వాల్మీకమున తాల్చిన గంథీరత, నిర్భరత యీతనిచేతులలో 
పలుచబాణి ఆవేశ పవాహమున గొట్టుకొని పోయినది. ఐనను రసపోషణ 

లోపము రాలేదు. 

భాస్కర రామాయణము రంగనాభరామాయణమువలెనే కోన్ని ఆమూ 

లక గాథలను స్వీకరించి, ఆ ద్విపద రామాయణముతో సంవదింప దలచెనేమో 

అనుటకు నిదర్శనములు గలవు. 

అట్టి ఆమూలకము లయిన కథాంశములలో ఆ రెండు రామాయణ 

ములకు గల పోలికలు, భేదములు ఇచ్చట ఉదాహరించుచున్నాను. 

బాలకాండ; 

అహల్య పాషాణముగా పడియున్న దనటి రెండింటను కలదు. కాని 

ఇం[దుడు కోడియె కూసి గొతముని ఆకాలమున ఇల్లు వెడలించునట్టుగా భాస్కర 

రామాయణమున లేదు, 

అయోధ్యాకాండ: 

మంధరకు రాముని పె ఈర్ష్య పుట్టుటకు కారణము చిన్ననాడు 

అతడు దాని కాలు విరుగగొట్టుట యని రంగనాథ రామాయణములో నుండగా 

భాస్కర రామాయణములో మంధర రామునివలన పొందిన చరణతాడనభంగము 

కారణ మని చెప్పబడినది. 



818 

ఆరణ్య కా ౦డ : 

1. జంబుకుమారుని వృతాంతము గెండింటను కలదు. 

2. లక్ష్మణుడు సీత పలికిన దుస్సహములై న ఉపాలంభన వాక్యములు 

వినలేక ఆమెను ఒంటిగా విడిచి వెడలిపోవునపుడు పర్ణ శాలముంగిట ఎడుబరులు 

గిచి వాటిని దాటి రావలదని సీతకు హితము గజపినట్టు రంగనాధ రామాయణ 

మున గలదు. అది భాస్కర రామాయణమున లేదు. 

యు ద్ద కాండ: 

1. సేతునిర్మాణ ఘట్టమున రంగనాథ రామాయణమున (ప్రవేశ పెట్ట 

బడిన ఉడుతపా[త భాస్కరరామాయణమున లేదు. 

2. రావణునితల్లి కైకసి కువూరునకు హితము గజపుట భాస్కర 

రామాయణమున లేదు. 

లీ. రామ లక్ష్మణులు నాగపాశ బద్ధు లె యుండగా నారదు డేతెంచి 

రాముని విష్ణుత్వమును తలపించి ఆయనచే . గరుత్మంతుని న్మరింపజేయగా 
గరుడు డేతెంచి నాగపాశములను విచ్చిన్నము గావించుట రెండిటను సమానము. 

4. కాలనేమి వృతాంతము రెండిటను కలదు. 

5. శుకోవదేశముచే రావణుడు పాతాశహోమము చేయుట రెండింటను 
సమమే, 

6, రాముని నాభియందు నిగూఢ మై యున్న అమృత కలశ రహస 

మును విథీషణుడు రాముని కెజిగించుట రెండిటను సమము. 

9 

7. సులోచనా వృతాంతము భాస్కర రామాయణమున లేదు. 

వీ టినిబట్టి చూడగా భాస్క.రాదులు వాల్మీకమునేగాక రంగనాథ రామా 

యణమును సైతము చదివియే ఈ (గంథమును రచించినట్టు కనబడును. 

ఆసలు చదువకుండుట యెట్లు ? రామాయణ రచన కువకమించిన భాస్కరుడు 

తనకు పూర్వము తన భాషలో అవతరించియున్న రామాయణమును శ్రద్ధతో 

చదివియుండునని నిస్సందేహముగా చెప్పవచ్చును. 

అవాల్మీకము ల్లైన ఇట్టి కథాంశములేగాక ద్విపద రామాయణమునందలి 

కొన్ని పదములు పద బంధములు, వాక్యములు కూడ భాన్మరరామియణముస 

(40) 
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స్వీకరింపబడిన వనుటకు నిదర్శనములు చాల కలవు. వాటిలో ఈ |క్రిందివి 
కొన్ని $౫ 

బాలకాండ: 

1. దేవతలు రావణుని యౌద్ధత్యమును గూర్చి [బహ్మతో మొఖి 

పెట్టుకొనుట, 

రంగనాథ రామాయణము 

“వా(డన్న6 గులగిరుల్ వడవడ వడకు 

వేడిమి చూపంగ వెజచు భాస్కరుడు 
వీకతో నత, డున్న వీట నెన్నండును 

దే.కువ చెడి గాలి తిరుగంగ వెజచు 

న న్నిశాచరు గన్న నాటోప మెస(గ 

మున్నీరు కడలొ త్రి [మోయంగ వెజచు” 

భాస్కర రామాయణము 

“కడలెత్తి [మోయ వెజచును 
జడనిధు లిను. డండగాయ శంకిలు వానిన్ 

బొడ గను నెడ వాయువుతో 

వడివీవక యడ (గు గిరులు వడవడ వడకుని” 

2. విశ్వామిత్రుడు వశివ్టనిపై [బహ్మాస్ర ముపయోగించిన సందర్భము. 

రంగనాథ రామాయణము 

“సకల గీర్వాణులు సకల సంయములు 

సకల గంధర్వులు సకల పన్న గులు 

సకల భూతంబులు సకల దిక్పతులు 

సకల తారాగహ చంద సూర్యులును 

సకల లోకంబులు చలనంబు నొంది” 

భాస్కర రామాయణము 

“సకలామర గంధర్వులు 

సకలోరగ సకల భూత సకల దిశాపా 
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లక నకల [గహ తారక 

సకల భువన సకల మునులు( జలనము€ బొందన్. 

అయోధ్యాకాండ : 

యజ్ఞద త్తుడు దశరథ బాణముబే మృతినొందిన కుమారుని గూర్చి 
దుఃఖించు సందర్భము : 

రంగనాథ రామాయణము 

““దీర్దాయువని నిన్ను దీవింతు(గాని 

నిర్దాత పటుబాణ నిహతి పల్కి తినె” 
భాస్కర రామాయణము 

“దీర్ణాయ వనుట కర్థను 

నిర్దాత పటిష్ట బాణసిహతియ పుత్తా !'' 

కిష్కి౦ధాకాండము : 

(శ్రీరాముడు సీతావియోగబాధ ననుభవించు సందర్భము : 

“ఇది యేమి యుత్పాత మిదియేమి చంద 

మిది యేమి యీ రాతి యిను( డేల పొడిచె 

నామేని తాప మిన్మడి గాంగం జొచ్చె 

సౌమ్మితి నను! దరుచ్చాయల( జేర్చు 

మనిన. జం|దు(డుగాని యర్కు౦డు గాండు 

జననాధ |: హరిణ లాంఛన మదే చూడు 

మని లక్ష్మణుడు వల్మ_ హరిణాక్షిపోయె 

నని సీత( బేర్కొని యట మూర్భవోవ” 

ఈ ద్విపద పంక్షులకు మూలము జయదేవుని (పసన్న రాఘవ నాటకము 

నందలి రామలక్ముణ సంవాదాత్మకమైన యీ [కింది శ్లోకము : 

“సౌమ్మితే ! నను సేవ్యతాం తరుతలం చండాంకు రుజ్బంభతే 

చండాంకోర్నిశి కాకథా రఘుపతే! చందోఒయ మున్మీలతి 

వత్రైత ద్విదితం కథం ను భవతా? ధత్తే కురంగం యతః 
క్వాసి [పేయసి ; హా కురంగనయనే | చం[దాననే ! జానకీ $”' 
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ఈ క్లోకము ద్విపద రామాయణమందువలెనే పద్య రామాయణమునను 
తెనిగింప( బడినడి చూడుడు : 

“శపనుండు వేంప( జొచ్చె నను దమ్ము(డ ! వృక్షము క్రింద బెట్టునా( 

దపను(డు రేయి లేడు వనుధావర! చం[దు.డుగాని చం|దునిన్ 

నృపసుత ! యె ద్రైజింగితివి సీవు? మృగాంకము చూడనున్కి హో 

చపల మృగాక్షి! చందముఖి! జానకి! యెక్కడ నున్నదానవె 2” 

(ఆరణ్య కాండము : 2.264) 

కాని ఇది భాస్కర రామాయణమున ఆరణ్యకాండమున గానవచ్చుచున్న ది, అది 

ఆ పద్య ముండవలసీన స్థానము కాదు. దాసి స్థానము కిష్కి_ంధాకొండ మే. ఆ 

కాండమునందలి పద్యమును [పతులు 1వ్రాసికొను వారెవరో ఆరణ్యకాండ మునకు 

తరలించి యుందురు. ఆ సందర్భముననే రామలక్ష్మణ సంవాదాత్మకములైన 

మరి ర0డు పద్యములును గలవు, వాటికి మూలములు ఏ సంస్కృత నాటఏము 

నందై నను కలవో లేక స్వతం|తములో నేను చెప్పలేను. 

ఇవి యిట్టుండ, రామప్యాత చితణమున ఈ రెండు రామాయణములకును 

ముఖ్యమైన భేదము కలదు. బుద్దారెడ్డి రాముని పురుషో త్రముడనియే వాచ్యముగా 

పదేపదే వర్ణింపగ్కా భాస్కరాదులు వాల్మీకి మతానుసారముగా రాముని ఉత్తమ 

పురుష పుంగవునిగానే చి!తించిరి. ఉదా: 

1. రామ లక్ష్మణులతో విశ్వామ్నితుడు వామన్నాశమమును దర్శించి 

నపుడు వామనావతార కథ చెప్పుటలో ఆ మహర్షి రామునితో “ఆ వామనుడ నే 

నీవు అసి ఊగ్గడించుట రాముని విస్త్ణుత్వమును సాక్షాత్తుగా చెప్పుట : 

“సివై వామనుడవై నెగడి |త్రివి|క్ర 
మావతారము దాల్చినట్టి విష్ణు(డవు 

నాడును నిది నీ వనంబు శ్రీరామ ! 
నేడును నారీతి నీవనంబయ్యె” 

= బాలకాండము. 

భాస్కర రామాయణమున ఇట్టి (పశంస లేదు. 

2. మతంగాశమమున శబరి ఆగ్ని పవేశము చేయబోవునపుడు కవి 

రామునకు వాడిన విశేషణములు విష్ణు పరములే ; 
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కపరము పరంధాము పర మక ల్యాణు 

పరిపూర్ణు పరమాత్ము పర మెష్టి వినుతు 

నవ్యయు నవికారు నఖిలాంతరాత్ము 

నవ్యక్తు నిలేశు నాద్యంత రహితు 

భవ ముఖామర వేద్యు భవరోగ వైద్యు 

రవి కులాలబుథి చందు రమురామచం, దు? 

చనమది నిలిపి యి తటే వల గొనుచు 

వినుళించి శబరి యా విభుని సన్నిథిని 

ననలుసియందు రామార్పణంబుగను" 

= అర ణ్యకాండముం 

భాస్కర రామాయణములో నివి లేదు. 

శీ. రంగనాథ రామాయణమునందు తార వాళికి హితము గజపుటలో 

రామువి విష్ణుత్వమే యుగ్గడింపబడెను : 

“ఆ రాఘవు(డు విషు డంబుజోదరు డు 

వైరంబుగొని గెల్వ వశముగా దతని"' 

—కిషి, ౦ధాకాండము?* 

భాస్కర రామాయణములో ఆ విషు _పశంన లేదు సరికది రాముని మానవ 

మాతునిగా శెంచి తార, గాంధారి కృష్ణుని శపించినట్టుగా శపించుటయు క లదు, 

“పోల. బతి(వత( గావున, నోలిం బొలియన్ శ్లపింప నోపుదు నీవి 

ట్టాలిం గోల్పిడివగలం, [గాలెదు నిను వేజ యేల కడగి శపీంపన్. 

నరవర !యి ట్రకార ణము నా పలి. జంవితి గాన యూవు ఇం 

ధుర భుజ క్రితో మహిజ: దోకొని వచ్చిన వీత సీ కడం 

జిరతర కాల మింపుగ వసింపక నీవతి దుఃఖపాటుతో 

నెరియుడునుండ భూమి జొర నిమ్మనుచున్ శవియించె( గిన్క తోన్" 
(కిష్కింధాకాండము 804. 805) 

ఈ కాప (ప్రసంగము వాల్మీకమున సైతము లేదు, 

అదియుగాక ధనుర్భంగ ఘట్టమునందు రంగనాథ రామాయణమున రామ 

నిశ్వామిత పాతలలో కాననచ్చెడి గాంఛీర్య లోపము భాస్కర రామాయణ 
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మున వాటిల్డలేదు. అక్ర సీతారాముల వివాహ వర్ణనము కూడా రంగనాథ రామా 

యణమున ఎక్కువ లౌకిక తంతుతోను భాస్కర రామాయణమున ఎక్కువ 
వై దిక కల్పానుసారముగను నడచినది. 

మొత్తముమీద భాస్కర రామాయణము రంగనాథ రామాయణమువలె 

వాల్మీకముసకు ఎక్కువ దూరము హోలేమ. మరి అమూలకములైన గాథలను 

రంగనాథ రామాయణమువలెనే స్వీకరించుట అవి తత్పూర్వమే ఆం(ధ్రమున 

(పజాదరమును పొందియున్న కథలగుట వలన వాటిని విసర్జించినచో తమ 

గంథము లోకమునకు తృప్తి గొల్పదని భాస్కరాదులు సందేహించిరేమో. 

సులోచనా వృత్తైంతము ఆట్టి వాటిలో ఒకటి యెనను ఏల వదలి పెట్టబడెనో 

చెప్పలేము. బహుశః కొందరు పరిశోధకులు తలంచినట్లు ఆ కథ రంగనాథ 

రామాయణమున [ప్రవేశము కలుగుట భాస్క్రరాదుల తరువాత ఎప్పుడో జరిగి 

యుండును. 



నాచన సోముడు 

కాకతీయ సాామాజ్య పతనానంతరము, తురుష్కుల పాలై పోయినది 
పోగా మిగిలిన యాం్యధ భూభాగమున అద్దంకిలో రెడ్డికాజ్య మును, రాచకొండలో 

వెలమరాజ్యమును, విజయనగరములో విజయనగర రాజ్యమును స్యతం|తముగా 

వెలసినవని పూర్వ(పకరణములో చెప్పితిని. వీటిలో రెడ్డికాజ్య స్థాపనకు 
పిమ్మట సుమారు పది సంవత్సరములకు వేదభాన్యక రయెన విద్యారణ్య యతీం 

[దుల యాశీస్సులతో హరిహరరాయ బుక్కరాయలనెడు సోదరులు తుంగభ[దా 

తీరమున విజయనగర రాజ్యమును స్టాపించిరి. ఈ రాజ్యమే (క్రమముగా దక్షిణ 

భారతము నంతటను వ్యాపించి విజయనగర మహాసాామాజ్య మను పేర శతు 

దుర్నిరీక్ష్యములై న తేజోబల పరా|కమములతో వర్ణిల్లెను. 

రెడ్డిరాజ్యమునకు (పథమాస్థాన కవి యెకాపెగ్గడ యెనట్లు, విజయ 
నగరాస్థానమునకు |పథమకవి నాచన సోముడని చెప్పవచ్చును. కాని యెజ్జన 

తన రాజై న వేమారెడ్డికి గంథమును కృతియిచ్చినట్టు నాచన సోముడు హరి 

హర రాయలకుగాని బుక్కరాయలకుగాని [గంథ మేదియును కృతి యిచ్చినట్లు 

కానరాదు. (ప్రసిద్ధమైన యాతని యుత్తర హరివంశము హరిహరనాథునకు కృతి 
యీయబడినది. ఆస్థానమున నున్నంత మ్మాతమున కవియైనవాడు తన (గంథ 
ములను ఆ రాజునకే అంకితము నీయవలయునను నియమము లేదు గనుక 
సోమన తదాస్థానమున పదస్థుడి యుండియుండవచ్చును. [గ్రంథము కృతి 
యివ్యకున్నను అతని శాస్త్ర వై దుష్యమునకు మెచ్చి బుక్కదేవరాయ లొక 

య్మగహారమును దానము చేసెను. దానిని బట్టియే నాచన సోముడు విజయనగర 
రాజ్య (పథమాం్యధకవి యని చెప్పుకొనుట పరిపాటియైనది. 

అ్యగహార ప్రదాన సమయమున బుక్కదేవరాయలు వేయించిన శాసనము 

నకు రెండు (పతులు కలవు. అ|గహారదాన సంవత్సరము తారణ సంవత్సర 

మని మా|తము రెండింటను సమానముగా నున్నది. కాని శాలివాహన శకాబ్ది 

సంఖ్యలో ఆ రెంటికిని భేదము కలదు. ఒక దానిలో “రస భూ నయనేందభిః 
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శకస్యాబ్దే ఆలంకృతే కార ణాబ్దే వైష[తమాసే” అని కలదు. ఆనగా రసభూ 

నయనేందు సంకా సం కేతిక మైన సంవత్సరము, అడి శాలివాహనశకము 1216 

(క్రీశ. 1294) అని యర్థము. రెండవ దానిలో “రసాభ నయనేందుఖిః శక 
స్యాబ్దై అలంకృతే తారణాబ్బే చెతమాసే” ఆని యున్నది. ఇది శాలివాహన 

శకము 1206 (కీ. శ. 1264.) ఈ రెండింటిలో తారణ సంవత్సరము 1208 

లోనే సంభవించును. గనుక రెండవ పాఠమే సరియైనదని తోచును. కాని 

అదియు పొనగదు. ఏమనగా |కీ. శ. 1886 లో స్థాపించబడిన విజయనగర 
సా|మాజ్యము నేలిన బుక్కరాయలు డీ. శ. 1284 లో శాసనము చేయించుట 

ఆసంభవము. కాబట్టి యీ రెండు పాఠములును త ప్పేయని యూహించి 

శ్రీ వేటూరి _పభాకరళాన్రిగారు ఆ సంవత్సర సంకేత వాక్యమును “రసర్త్తు 
నయనేందుభి*" అని సవరించిరి. అనగా శా. శ. 1266 (1266+ 78=1844 

(కీ. శం) అది తారణ సంవత్సర మే. ఆది విజయనగర సామా[జ్య స్థాపనా 

నంతర మెనిమిది సంవత్సరములకు వచ్చును. శ్రీ ప్రభాకర శాస్రి గారి నిర్ణయ 

మును పండితు లందరు అంగీకరించిరి. శాసన కాలము నాటికి రాజ్యమేలుచున్న 

వాడు హరిహరరాయలు. బుక్కరాయలు యువరాజు మా|తమే. ఐనను సర్వ 
సమర్థతతో అన్నగారికి కుడిభుజమై రాజ్యపాలనాదికమున |పా భ వము తో 

పాల్గొనుచుండినవాడు గాన యువరాజు ఆ య్శగహార (ప్రదానము చేయుటయు 

ఆయన పేరుమీదనే శాసనము వేయబడుట యు న్యాయమే. ఈ కాసనమును 

బట్టి యు_త్తర హరివంశ రచనా కాలమును నిర్ణయింపలేము. ఈ (గంథమున 

కును ఆ శాసనమునకును ఏమియు సంబంధము లేదు. బహుశః ఈ మహాకావ్య 

రచనా సముపార్టితమైన యశస్సు వ్యావించిన పిమ్మటనే సోముడు రాజుచే 
సమ్మానితుడై యుండవచ్చును. అగుచో ఈ (గంథము |క్రీ. శ. 1840 (పాంత 

మున పుట్టియండును. ఈ యూహ నిజమగునేని ఎజ్జున హరివంశము కంటె 

సోముని హరివంశము వయసున సుమారు పదేండ్లు చిన్నది శాసనకాలము 
నాటికి ఉద్దండ పండితుడుగా (పసిద్ధికెక్కి రాజసమ్మానితుడై నాచన సోముడు 

ఆ శతాబ్ది యారంభమున జన్మించియుండ వచ్చును. కాగా ఎక్టా_పెగ్గడ కంటె 

సుమారిరువది సంవత్సరములు చిన్నవాడే యుండును. 

ఇతని కవితా యశస్సునకు కారణభూతమైనది ఉత్తర హరివంశము. 

ఇతడు హరివంశమున్సు పూర్ణ హరివంశము ఉత్తర హరివంశము అను పేర్ణతో 
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రచిం చియుండుననియ నందు మొవటిది ఉత్సన్నమైపోగా నుతర హరివంశము మామే. మ్విగల్రిదనియ క్ ందరనుకొందురు. వారియాహ కాధారము లివి:.. 
(1) ఈ ఉతర హరివంళమునకు ఇష్టదేవతాస్తుతి కృతి (వధానాత్మక మైన ఆవతారికాభా?ము లేదు. (2) కథా (పారంభము నందలి లూ [కింది 
కంn హరివంశ [పథమ కథాం 

తరమున( గల వింతలెల్త( దప్పక మదిలో? 
దిరమయ్యు, గదా మీదట 
నరవర! యే కథలొక్రో | ఏనం [బియ మనుడున్ (1.8) 

కల|॥ జనమేజయ. డిట్లను న 
మ్మునితో; బలదేవు లావు మును విని మజియుం 
దనియదు మది ముద మొదవంగ 

_ వినంగోరెడుం జెప్పవే వివేకనిధానాః (1-4) 

కాని ఈ యుకులంత బలమైనవి కావు. ఏమన ఈ |గంథమునకు అవ తార్రిక్ర ఆఅ నూ వళ్యుకమనియు నిది తిక్కన సోమయాబై కృత భారతమునకు పరి శిష్ట భాగము గా [(గహి్ంపబడవలెననియ్య కవి భావించినట్టు గద్యమున ఈ పంకులు 

“ఇదె శ్రిమదుభయకవిమి త్తం కొమ్మ నామాత్య పుత్త9 బుధారాధన విరాజి తిక్కన సోమయాబ్రైి. (వణీతంబైన (శ్రీ మహాభారతక థానంతరంబున గశ్రీమత్సక్లల భా షాభూషణ సాహిత్య రసపోష* సంవిధానచ్మక్రవ రి సంపూర్ణ కీర్తి నవీన శపణసనాథ నాచన సోమనాథ (ప్రణీతం బైన యు త్తర హరివంశంబు నందు [౭డమాళ్వాసము.” సంస్కృతమున హరివంశము భారతమునక్తు పూరక మెనట్టు ఆలుంగున తన |గంథమే తిక్కన కవిక్ళత భారతమునకు పూరకముగా భావింవజడ వలెనని కవి మనోరథము. మటియు తిక్కన తన భారతమును హరిహరనాఢున కర్చించినల్లే తానును ఆ దేవునికే తన (గ్రంథమును అంకిత మిచ్చుట మె ఊహను బలపరచుచున్నది. అట్టివో ఈ (గంథమునకు అవతారిక b= RT 

అనావశ్యక ముని కవి భావించుట సహజమే. 
(41) 
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నిజమునకు సోమన యెజ్లాపెగడ వలెనే హరివంశము నంతను 

పూర్తిగా (వాసియుండునేని యందలి రెండు భాగములకు పూర్వభాగము, 

ఉత్తర భాగము అని వేళ్ళు పెట్టవలయును గాని పూర్యు హరివంశము, ఉ తర 

హరివంశము అని వ్యవహరించుట తగదు. మటియు తాను కృష్ణావతార మహి 

మలు కొన్నే చెప్పదలచితిననియు, తాను చెప్పక విడిచిన వాటిని ఇతర పురాణ 

కథల వలన తెలిసికొనవలయుననియు కవి యీ [క్రింది పద్యమున చెప్పెను, 

కం॥ హలపాణి మహిమ చెప్పం 

గలవారెవ్వరు పురాణకథలన్ మరియుం 

దెలిసికొనుము నే జెప్పక 

నిలిచిన చోటులు వివేక నిర్మల బుద్ధిన్. (1-1 1) 

_ దీనిని బట్టి తాను కృష్ణునకు సంబంధించిన కొన్ని కథలే చెప్పుదలచినట్టు 

కవి స్పష్టముగా వ్యక్తము చేనెనని యనుకొనవచ్చును. మటి ఆ చెవ్పదలచిన 

కొన్ని కథలకు “ఉత్తర హరివంశము” అని పేరు పెట్టనేల? యని యందు 

మేని అందలి కథలన్నియు హరివంశము నందలి యుత్తర భాగమునకు 

సంబంధించినవి గనుక-అని సమాధానము. అందుచే ఊఉ త్తరహరివంశము 

అనుటలో తప్పులేదు. మరి యితడు పూర్వభాగమును రచింపలేదనియే పలు 

వురి యభి:పాయము. పూర్వుభాగమున బాలకృష్ణ లీలా కథనము తప్ప తక్కిన న 

భాగమంతయు నీకనముగా పొరాణికవిషయ భూయిష్టముగా నుండును. 

సాహిత్య రసపోషణ సంవిధాన చ కవ రి య3పించు కొన్న సోమన ఆ నీరస 

ఘట్టములను గైకొని తన బిరదమువు సార్థకము చేసికొనలేడు, ఆయనది రన 

పోషణ ప పరా రాయణమె | పాబంధిక ధోరణి ఆ ధోరణికి విషయ పధానములుః 

విజ్ఞానోపదేశ మాత |ప్రయోజనముబునై న ఘట్టములు పనికిరావు. 

ఉద్విగ్న మైన యీతని చిత్ర పవృతి కూడ వాటిని ఆంగికరింవదు. 

(పతి పద్యమును ఏదో యొక రస భావముతోనో, ఆర్థాలంకారముతో నో అలంక. 

రించి కావ్యమంతయు హృదయావర్గక ముగా రచింపవలయుననెకి కుతూహలము 

కలవా డీతడు, ఇట్టి ర సావిష్ణుడెన కవి పౌరాణిక భాగములను తడవకపోవుట 

సహజమే 
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ఈ [గంథమున గల కథలన్నియు హరివంకో తర భాగము నందలి 
వగుత్తు షి దీనికి ఉఊ త్తరహరివంశ మను పేరే తగియున్నది. ఆ ఉ త్రరభాగము 

ఎక్టా [మె గడ (గంథము నందలి యు త్తరభాగమే యని యనుమానించుటకు 

కంత ఆవకాళమున్నది. సంస్కృత హరివంశము హరివంశపర్వము, వివ్షు 
పరర వము భవిష్యపర్వము ఆను మూడు భాగములు కలది. ఎజ్బన ఆ మూడు 
పర్య్జయుు లను అనువాదములో పూరో తర భాగములుగా విభజించెను సోమన 
రచించిన ఉ_త్రర హరివంశ మువందలి కథలన్నియు నెజ్జిన యు_త్తర భాగము 

నంద తొమియే యగుటచే దానినే యీత డనుసరించెనేమో యని యనుకొనవచ్చును. 
ఎజ్టనో ఈచన |పకారము నరకాసురకథ కుండిన నగరమున రుక్మిని సంహరించి 

బలరాముడు ద్వారకకు వచ్చిన పిమ్మట జరిగినట్టున్నది. సోమన హరివంశ 

ముతో _సెతము నరకాసుర కథకు పూర్వవృత్తాంతముగా రుక్మిమరణమే (వసా 

బింపకు & నది. 

కం॥ అనుటయు నాజనమేజయ 

జనపతి యిట్లనియె రుక్మి సచ్చిన మగుడం 

జని యాదవ నగరంబున 

జనార్హను౦ డేమి సేసె సౌజన్యనిధి! 

కావున ఎక్టాపెగడ భాగమునే యితడు తనరచన కాధారముగా గైకొని 

యం డ వచ్చును. 

మరియు నెజ్రా_పెగ్గడ యు త్తర భాగమున నరకాసుర కథకు పూర్వము 

జరాసర భుడు మధురపై దండెత్తుట, ద్వారకా నిర్మాణము, బలరాముడు కాళింది 

ఖభేదనము సేయుట, రుక్మిణీ కల్యాణము, బలరాముడు రుక్మిని చంపుట యను 

మూడు 1(పధాన కథలు కలవు. ఆ మూడింటిని వదలి సోమన నరకానుర 

కథతో తన [గంథమును ఉప్మకమించెను. ఆ మూడును ఉత్సన్నమెపోయిన 

దని తలాంపబడెడు పూర్వహరివంశమున ఉన్నవేమో యని సందేహించుటకును 

వీలుతేయా. ఏమనగా, ఎజ్జనకును సోమనకును లభించిన మూలహరివంశము 

మూడు కరములు కలదిగా గాక పూరోక తరము లనెడి రెండు భాగములు కల 

దియే యమగునేని నరకుని కథకు పూర్వమున గలవని పెని పేర్కొన్న మూడు 
కథలు ఊత్శ,రభాగము నందలివియే కాని, పూర్యభాగమునందలివి కావు, 
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కొబిట్టే బలరామ కృష్ణుల చరితలో గల రసవద్ధట్టములలో కొన్నీ మ్మాతమే 
గైకొని యితడు ఉ త్తరహరివంశమును రచించెనుట సత్యము. రుక్మిణీ కల్యా 

ణము అట్టి రసవద్దట్టమే. సోమన దాని నేల వదలిపెప్టెనో తెలియదు, 

ఎజ్జన భవిష్య పర్వము చాల సం[గహించెనని యాతని [పకరణమున 

చెప్పితిని. ఇతడు దానిని తడవనేలేదు. కావున ఇతడు ఉత్తర భాగమునైనను- 
అది సంస్కృతోత్ర తరభాగ మెనను కావచ్చును, ఎజ్జిన యు ఎత్తిరభాగ మైనను కోవ 

చ్చును=పూర్రిగా అనుసరీంపలేదు; అనువదింపలేదు. 

హరివంశమునుండి యీతడు గ్రైకొన్న కథ లాజు, 

1. నరకాసుర వధ (ప్రథమాశ్వాసము) 

నరకాసురుడు ద్విగజయయాతాకుతూహలీయ్రైై స్వర్గము పైకి దండెత్తి 
కందాది దిక్పాలకులను పార్శదోలుట-డ్లై త్యభటు లమరావతిని కొల్పగొట్టి దివిజ 
కాంతలను చెజబట్టుట-నరకు డప్పరోరత్నమైశ ఊర్వశిని పిలిపించి తన్ను 
ఫొందుమని యభ్యర్థించుట-ఆ జోణ తెచ్చుకోలు సమ్మతీ నటించి యిం|[దాదుల 

వలె హవిర్భాగార్హత సంపాదించి యు పేం[ద|పాభవముతో తన్నుగై కొనుమసీ 
యాళ సే బట్టుట-నరకుని ఆదేశమున దైత్యభటులు యజ్ఞ భాగ హరణార్థమె 

బదరికావనవానులై న బుషలను బాధించుట-భారద్యా ఇజొది బుషులు ద్వరక కేగి 
తమపాట్లు శ్రీకృష్ణునకు విన్న వించుట-అడేనమయమున నిం[దుడును శ్రీకృష్ణుని 

దర్శించి తన పరాజయమును నరకు నౌద్ధత్యమును విన్నవించుకొనుట_శ్రీకృ 

పుడు సత్యభామా సహితుడై నరకునికైకి యుద్ధము సేయబోవుట-యుద్ధమున 

శ్రీకృష్ణుడు నొచ్చి మూర్చిల్పగా సత్య విల్లందు కోని నరకునితో పోరి యల 
ముంచుట-- శ్రీకృష్ణుడు తేరి, చ కము గై కోని నరకుని సంహరించి ఆతని 

కుమారుడైన భగదత్తునకు పాగ్ద్యోతిషము నొసంగుట-నరకుని తల్లియగు 
కూదేవి తన్ను చేరవచ్చి దుఃఫింపగా శ్రీకృష్ణ డామె నోదార్చి జయలక్ష్మీ 

కంశో భీతుడై ద్వారకకు తిరిగివచ్చి బంధుజనులతో సుఖంబుండుట. ఇడి 

పథమాళాాసము. 



లివిం 

ల్లీ మృతుడై న యొక (బ్రాహ్మణ బాలుని శ్రీ) కృష్ణుడు (బ తికించుటి, 

(ద్వితీయా శ్వాసము) 

ఓక ప్పుడు (శ్రీకృష్ణుడు ఏకదిన[కతుదీక్షితు డై యుండగా నొక 

విపుడు దుఃఖపరవశుడైై వచ్చి తనకు రానున్న యాపదను తొలగించి రక్షించు 

మని కృష్ణుని _పార్థంచి తన యావద నెటిగించుట. (ఆ (బాహ్మణునకు తత్నూ 

ర్వము మూడు తడవలు ముగ్గురు మగబిడ్డలు పుట్టి పుట్టుకలోనే మరణించిరి. 

ఇపు డాతనిభార్య ఆసన్న పసవయై యుండెను. ఈ బిడ్డయైనను దక్కునో 

దక్కదో యను భయిముచే పుట్టబోవు శిశువు యమునిబారి పడకుండ కాపాడు 

మని కృష్ణున కాతడు చేసిన విన్నపము. కృష్ణుడు [కతుదీక్షితుడు గాన విప్ర 
శిశు రక్షణార్థమై యర్జునుడు ససైన్యముగా (బాహ్మణునింటికి పోవుట-అర్జునుని 
సమక్షముననే యమభటులు అప్పుడే జన్మించిన (బావ్మాణశిపసవును హారించుట. 

[బాహ్మణు డర్జునుని యసమర్థతకు నిందించి, మరల కృష్ణుని జేరి మొజ పెట్టు 
కొనుట-కృష్ణు డర్జునసారథీక మైన రథముమీద విపసహితుడై యు త్తరదిశకు 
పయనించుట, సాగరుడు శ్రీ కృష్ణని పథయానమున కనువై నంతమేర శిలా 
సన్నిభముగా జలమును ఘసీభవింపజేయుట-ఆక్రే సముదతరణానంతరము కాన 
వచ్చిన జయంతాది స _ప్పగిరులు కృష్ణుని రథమునకు తోవయిచ్చుట-రథనిరోధ 

మొనర్చిన కాజుచీకటిని కృష్ణుడు భేదింపగా తేజోమయాకారుడైన యొక పురు 
షుడు కానవచ్చుట - కృష్ణుడు రథమును తోడివారి నచట నిలిపి యొంటరిగా 
తానే తేజఃపటలములో [పవేశించి విపుని నల్వురు మృతబాలకులను సజీవులుగా 

తెచ్చి వారి తండి కొసగుట. 

8. శ్రీ కృష్ణుడు సంతానార్థి యై కైలాసమున శేగి 
శివునిచే వరము పొందుట, 

(తృతీయా శ్వాసము) 

అనపత్య మైన రుక్మిణి తమ దాంపత్యానురూస మైన పుత్తం నంతా 

ము నపేక్షించి యా భాగ్యమును కళ్లింప వినయసుందరముగా (వియాతాపము 

తో |పియని ఏకాంతమున వేడుట - శ్రీకృష్ణుడు (పసన్నుడై యామెకు వర 
చ్చి తప మొనర్చ క్రైలాసమునకేగ సంకల్పించుట-తన పరోక్షమున యాదవ 
ర్భశతువైన పౌండక వాసుదేవుని వలన నగరమునకు (ప్రమాదము సంభ 
ఎపకుండ బలదేవ సాత్యకి పముఖ యాదవ నాయకులకు నగర రక్షణాది కార్య 
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కొగలించుకొనుట .- సుదర్శన చక్ర మా యిరువురి శిరములను ఖండించి కొకీ 
వట్టణమును భస్మీ భూతము గావించుట. 

ఈ. హంస డిభకోపాఖ్యానము (ఐదవ ఆశ్వాసము) 

సాళ్వ దేశాధీశుడైన (బ్రహ్మదత్తుడను రాజునకు శివుని వరమువలన హంన 
డిఖ కులను పుత్తు9లు పుట్టుట-విష్టుభక్తుడై న యాతని మం్యతికి జనార్దనుడను 

పుతు9డు పుట్టట-హంసడిభకులు పెరిగి పెద్దవారై శివుని గురించి తప మొనర్చి 
శతు విజయ వరమును పొందుట-ఆ రాజకుమారులు వేటకు వెళ్ళి ఆ వనములో 
తపస్సమాధియందున్న దుర్వాసోమున్ని దుర్భాషలాడి అవమానించి ఆశ్రమ 

వస్తువులను ధ్వంసమొనర్చుట- ఆ బుషి వారిని శపింపజాలియు తపోవ్యయ 
మొనర్పలెక ద్వారక కేగి తమ దుఃస్థితిని హృదయవిదారకముగా _ శ్రీకృష్ణున 
కెరిగించుట._ కృష్ణుడు ఆ త పసికి మనశ్శాంతి కలిగించి హంస డిభక 

వధకు _ప్రలిజ బూనుట- హంసడిభకులు తండిచే రాజనూయము చేయింప 

(పయత్నించుట- రాజనూయము సర్వాతిరిక్ర పరాక్రమ సారులైన రాజులకు 

గాని సాధ్యము గాదనియు, వా రందులకు తగరనియు జనార్దనుడు వారించుట.- 

వా రాతని మాట నరకుగొనక రాజనూయమునకు నాహ్వానించు నెపమున నా 

మంతి కుమారుని కృష్ణు నొద్దకు రాయబార మంపఫి, యాదవులు తమకు కప్ప 

ముగా రాజనూయ వేళకు ఉప్పు తేవలయునని సందేశము పంపుట-జనార్హనుడు 

ఈ కారణము చేతనై నను శ్రీకృష్ణుని సందర్శించు భాగ్య మబ్బెనని సంతసించి 
ద్వారక కేగి హంసడిభకుల దష్టత్వమున్కు వారి సందేహము శ్రీకృష్ణున కెరి 
గించుటఎఆయన సాత్యకిచే హాంసడిభకుల యుద్దకు | పతిసందేశ ము, బంపుట = 

హాం సడిభకులు సాత్యకిని తూలనాడగ నాత డ ఫివార్య శౌర్యముతో విజృంభించి 

పుష్కు_రసర_స్టీరము రంగమగా యుద్ధ నిశ్చయము చేసికొని వచ్చుట-సాళ్య 

యాదవ బలములు ఆ సరోవరతీరమున యుద్ధమునకు తారసిల్దుట- హంస 

డిభకుల పక్షమున పెక్కురు దైత్యదానవ నాయకులు రణ మొనర్చవచ్చుట- 

విచ్నకుడను రాక్షసుడు తొలినాడు కృష్ణు నెడిర్చి ఘోరముగా పోరి సుదర్శన 

చక నిహతుడగుట. 

మరునాటి యుద్ధమునకు ఉభయ సేనలు గోవర్భన పర్వతము చెంతకు 
రి 

మేరు శు హాంనుడు కృష్ణునతో మోర యుద్ధము చేయగా నా 
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యమునానది మడుగులో నడగ, దొకుు, ట-డిభకు డన్న మరణమునకు విల 

పించుచు బలరామునితో పోరి ఆన్న పోయిన దారినే వరలోకమున కేగుట. 

ం కల అంతము. యాదవ సేనల విజయము- శ్రీకృష్ణుడు తగ చిన్న 

నాటి కీడారం, గ మైన గోవర్ధన [పాంతమున నుల్హానముతో కాలము పుచ్చు*. 

యళోదానందలు తమకు సమారులను చూడవచ్చి వారిచే సంభావితులై ఆనంద 

భరితు లగుట = కృష్ణుడు జయ తీ శో భితుడై యాదవులతో ద్వారకకు 

మరలుట. 

6. ఉషా పరిణయము (6 వ ఆశ్వాసము పూర్వభాగము) 

బలిచకవ రీ కుహరుడైన బాణుడు, పార్వతీ వరమేశ్వరులు తమ 
పుత్తుడై న కుమారస్వామిని ముద్దుగా లాలించుట జూచి తనకు పీతృలాలన 

భాగము లేమికి విచారించి శివుని గూర్చి తపస్సు చేయుట- శివుడు తపమునకు 
మెచ్చి యతనిని పుత్తుకనిగా స్వీకరించి, గాణావత్యమును, మయూరధ్యజమును 
(పసాదించి తాను పార్యతీసహితుడై అతని రాజధానియన శోణితపురము 
చెంత నివసింప నమ్ముగపాంచుట- బాబుడు నానాదేశారీశల జయించియు తన 

వేయి చేతులతీట యింకను తీరమికి చిడిముడిపాటు జెంది, రణకండూతి తీరు 
నుపాయ ముపదేశింపుమని శివుని వేడుట- పరమేశ్వరుడు లోలో నవ్వుకొని నీ 
మయూర ధ్వజము నిర్నిమిత్తముగా నేల గూలినప్పుడు నీ యుత్సాహము 
తీర ర్చెడి రణము సంభవించునని యాశ గొల్చి పంపుట, 

ఆతడు నభా భవనమునకేగి యా సంతోష వా ర్త మంత్రుల కెటీగించు 

చుండగనె మయూర ధ్వజము విణీగి నేల గూలుట- ధ్వజపతనము అభ్యుదయ 
హేతువని బాణుడు సంతసింవగా మంతియైన కుంభాండకుడు ఆ దుర్నిమి త్రము 
నకు చింతిల్లుట-ఒక నాడు పార్యతీ పర మేశ్యరులు [ప్రమద కాంతలతో దనుజ 

కన్యలతో కలిసి లీలోద్యాన కేళీలాలసులై. విహరించుట-పార్వతీ | 

శృంగార చెమ్టానుభవములు చూచి, తన కట్టి భాగ్యములేమికి నుషా క 
చింతించుట. పార్వతీదేవి యామె తల పెఅింగి, రాబోవు మాఘ శుర్ల ద్వాద! 
నాడు స్వప్నమున నీ పొందనుభవించు యువకుడు నీకు పతియై దాంపత్య 
సౌఖ్యానుభూతి కలిగించునని వరమిచ్చుట- కొలది కాలమున క్లే జరుగుట - 
దానవకన్య తనకు కన్యాత్వ భంగము కలిగి నందులకు చింతించుట - 
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7. ఉషా పరిణయము (6వ యాశ్వాసము, ఉత్తర భాగము) 

నారదుడు శ్రీకృష్ణుని కొలువున కెతెంచి ఆనిరుద్ధుని వృత్తాంత మంతయు 
చెప్పుట. - శ్రీకృష్ణుడు [ప్రద్యుమ్న బలరాములతో గూడి "గ రుడారూఢుడై బాణుని 

పెకి వెడలుట- బాణుని పురమును సమీపింపగానే ఆ మువ్వురి శరీర నులు 

బంగరువన్నె గలవి యగుట- బలరాముడు ఆ వింత మార్పునకు కారణ మడు 

గగా కృష్ణుడు రుదాజ్జచే * కోజపురమును, అగ్ను లన్నియు పరివేష్టించి 

యుండునని యు, అందు ఆహవనీయాగ్ని తమ్ము తారసిల వచ్చుచుండుటచే “తమ 

శరీరచ్చాయలు మారినవనియు సమాధానము చెప్పుట- గరుత్మంతుడు ఆకాశ 
గంగా జలములను తన రెక్కలతో తెచ్చి ఆహవనీయాగ్ని నార్చుట- [బహ్మ 
పుత్తు)లున్కు రుదానుచరులునైన పదిమంది యగ్నులను వెంటబిట్టుకొని యంగి 
రసుడను ముని కృష్ణుని మార్కొని పోరి యోడిపోవృట- శివుడు (శ్రీకృష్ణునిపెకి 

శివజ్వరమును పంసుట- కృష్ణుడు విషు జ్యరమును [పయోగించి దానిని రూపు 

మాపుట- శివుడు స్వయముగో యుద్ధమునకు దిగి శ్రీకృష్ణునిపె పాపపతమును 
(ప్రయోగించు ట- కృష్ణుడు దానిని వారించి జృంభ కా స్ర్రమును [పయోగింపగా 

శివుడు సొమ్మసిలి తూలి తొలగిపోవుట- కుమారస్వామి కృష్ణు నెదుర్కొని 

నానాస్త్రములు (పయోగింపగా నాయన వాటిని [పతిహతము చేసి కుమారుని 
పారదోలుట- బాణుడు సర్వ రాక్షస సెన్య సమెతుడై యె త్రివచ్చి కృష్ణుని 

యెదుట నానావిధ |పలాపములు పలుకుట-కృష్ణు డాతని సహస బాహువులలో 

రెండు వినా తక్కినవి ఖండించి |పాణావశిష్టుని జేసి పారదోలి కన్యాంతః 

పురము ప్రవేశించి బద్దుడెయున్న అనిరుద్ధుని విడిపించి ఉషాకన్యతో నాతనిని 
గరుడవాహనము నెక్కి౦చుకొని బాణుని యాలమందలను పోషించుచున్న 

వరుణుని దెసకుపోయి గోధనము నిమ్మని కోరుట-వరుణుడు కృష్ణునితో పోరి 
పరాజితుడై స్తుతించుట. బాణుని ఆవులను తని (పాణ మున్నంత పరకు 

కాపాడెదనని ఆతనికి మాటయిచ్చి యున్నందున వాటీని వీడజాలనసి కృష్ణునితో 
విన్నవించుట- కృష్ణు డాతని వేడికోలును మన్నించి విజయలక్ష్మీ శోభితుగై 
ద్యారకకుపోయి బంధు జనులకు (పీతి కల్గించుట. ఇట బాణాసురుడు శివుని 

సోత్రము చేయ ఆజరామరత్యంబును, గణాధిప త్యమును ఇచ్చి మహాకాళ నామాం 

కితుని జేసి యను, (గ్రహించుట. 

* ర [గంథమున ఆ పురము గిరివజ మని కలదు. అది సౌరపాటు 

కావచ్చు. కవియే పొరబడెనో |గంథమునకు (ప్రతులు (వాసికొనినవారే పొర 
బడిరో చెప్పలేము. గిర్మివజము జరాసంధుని నగరము - బాణునిది కాదు. 



గంథ పరామర్శ 

ముందు పేర్కొన్న ఆజు కథలలో |పథమాశ్వాసమునందలి నరకా 

సురోపాభ్యానము రచనలో తక్కిన కథలకంటె ఉ త్రమో తమముగా నున్నది. 
దాని తరువాత పేరొ_నదగినది హంసడిభకో పాఖ్యానము. 

నరకునికథలో ఊర్యశీనరకానుర సంభాషము తిక్కనార్యుని రంభా 

రావణ సంవాదమునకు [పతిబింబమని చెప్పదగి యున్నది. ఈ యెడనే కాదు, 

అనువై నప్పుడెల్ల తిక్కనగారి రచనాపరద్ధతిని ఓర వడిగా పెట్టుకొని రచన సాగిం 

చుట యితనికి వరిపాటి. ఆ యనుకరజణము వలన తాను తిక్క నార్యుని అపరావ 

తారముగా లోకముచే కీ రింపబడవలయు నను ఆశ కలవానివలెనే తోచును. తన 

(గ్రంథము తిక్క.న భారతమునకు పరిశిష్టభాగముగా హరిహరినాథునకే యంకిత 
ముగా నుషకమించుటలోనే సోమునకు అట్టి యాళ కలదని స్ఫురించుచున్నడి. 

ఆ ఛాయ లున్నను అందు ప్శాత దృష్టిలోను, సంవాద చాతురిలోను గల శిల్ప 

పౌఢి యిందు కొంత కొరవడినదని చెప్పవచ్చును. 

ఈ కథలలో నిరువురు దేవవేశ్యలే యెనను వారికి కొంత భేదము 
ఉన్నది. రంభ నలకూబరునకు పియురాలు. ఆఅనన్యన క్ర, అందుచే రావణునితో 

నామె చేయు సంభాషణలలో నించుకేనియు గణికాత్యము స్పురింపదు. ఆయి 

నను ఉద్దతుడై న రావణుని తప్పించుకొనలేక పోయినది. ఇక ఊర్వశి మొదటి 

నుండియు వేశ్యగానే నరకునితో సంభాషించి అతనిచేయికి జిక్కక తప్పించు 
కొని పోవుటయేగాక కపటోవాయముచే నా రాక్షసునే యాత్మవినాక హేతువైన 

కార్యమునకు పురికొల్చినది. వాడు అవివేకియై ఆమె పన్నిన మాయావాగురలో 

చిక్కు. కొనెను. ఇడి సహజమే. (కూరుకు అవివేకనును, కపటులకు థీరుత్వ 
మును సహజ లక్షణములు. నరకుడు హవిర్మాగ హరణార్థమై బుషులను బాధిం 

చుటయే కృష్ణుని నరక సంహార సంకల్పమునకు (ప్రథమకారణము. నరకాసురో 

పాభ్యానములో ఊర్వశి నటించిన యీ రంగమే పాణవంతమైన (పథమఘట్టము. 

రెండవది సత్యభామ నరకునితో యుద్ధము చేయట. కృష్ణు డొసంగిన విల్ణరదు 

కొని యరదముపై నిల్చి నా నేర్చు చూడుమని |పీయునిపె నొక చూపును, నా 
శక్రిని చూడమని రిపుపై నొక చూపును బరపుచు, ,పణయ రసాసారమును 
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శౌర్యరసాసారమను సాతాజితి మనోహర భయంకర రూపద్యయమును 

ఏకత మేళవించి |పదర్శించిన సోమన రూపచితణ కౌశలమే ఆతని సాహిత్య 

రసపోషణ బిరుదమును సార్థకము చేయు గుణములలో నొకటిగా పేరొ_నబడ 

దగినది. ఈ ఘట్టము భాగవతములో పోతనార్యునకు అనుకరణీయ మగుటయే 

దీని రసవ త్తకు (ప్రబల దృష్టాంతము. 

హంసడిభకోపాఖ్యానము వీరరస |ప్రశానమైన యొక (పత్యేక కావ్య 

ముగా పేర్కొనదగిన ఉపాఖ్యానము. “ తిక్కనగారి యుద్ధవర్షనలకు _పతిచ్చాయ 

లుగా యుద్ధవర్గనలు చేయుటలో సోముడు మిక్కిలి సమర్థుడు" అను (పశ స్తికి 
ఈ [గంథమందలి యుద్ధవర్ణ న లన్నియు తార్కా ణములే యగునుగాని, ఈడఉపా 

ఖాన నందలి వర్ణనలలో ఆ ఛాయలు (పస్పుటములుగా నుండును. మణియు 

నిందలి జనార్దనుని రాయబారము భారతమునందలి సంజయ రాయబారమునకు 

సోదర|[పాయమని కొందరు. తలంతురు. రాయబారము, సందేశము, (పతి సందే 

శము ఆనెడి యంశములతో తప్ప సంజయ రాయబారమునకు, జనార్జనుని రాయ 

బారమునకు వస్తుతః సామ్యము లేదు. సంజయుడు యుద్దసన్నద్ధు లై యున్న 

పాండవులను మాటలచే వంచించి శాంతింపజేయుటకై వారి శివిరమునకు వచ్చిన 

కౌరవపక్షపాతి. మరి జనార్దనుడు హంనడిభకుల దౌష్ట్యమును సహింపని కృష్ణ 

పక్షపాతి. రాయబారపు నెపమున ఆ పరమపురుషుని దర్శన మైనను కల్గు ననెడి 

ఆశతో ఆయనకొలువునకు వచ్చిన మహాభక్తుడు. దూతయై వచ్చినవాడు తాను 

తెచ్చిన సందేశములను వినిపించుట విధిగావున ఆ భ కుడు కృష్ణునియా దేశమున 

హంస డిభకుల పరుషవాక్యములను వినిషింప గలిగెనుగాని కానిచో వాటిని 

ఉచ్చరించటయే పాపమని తలచెడి పరమ పావనుడు. కావున సంజయునకు 

జనార్గనునకును పోలిక లేదు. 

తుది రెండాశ్వాసములలో గల కథ (5, 6 ఆశ్వాసములు) ఉషా పరి 

ణయముగా (ప్రసిద్ధి కెక్కినది గాని, నిజమునకు అది “బాణానుర బాహుఖండ 

నము” ఆని చెప్పదగినది. దుష్టశిక్షకుడైన కృష్ణుని మహిమలు. పరాక్రమములు 

చెప్పదలచిన యీకవి, బాణానుర బాహుఖండనము కూడ కృష్ణుని పరాక్రమ 

కేశికి ఉదాహరణాంతఠము కాగలదని యీ కథను ఉపకమించినట్లు కథాది 

యందే కలదు. “మున్ను మురాంతకుండు చేసిన లావు లెన్ని యున్ని- 



888 

కం॥ ఏకాంకధరు(డు దోడుగ 

బాణుడు మొగరింవ బాహుపం కి శతంబున్ 

చీణమున నజికి వానిం 

[బాణముతో ( బట్టి విడిచే బలిమథను!: డనిన్. 

ఆయితే బాణ శిక్షకు ఉషానిరుద్దుల పణయకలాపము కారణ మెనందువలస 

చీనికి ఉషాపరిణయ మను పేరు వచ్చినది. కాన్కి సోమన ఈ కావ్యమున వారి 
వివాహము మాటయె తల పెట్టలేదు. అనిరుద్దునెతో పాటు ఉషనుకూడ గరుడవాహ 

నముపై నెక్కి ంచుకొని శ్రీ కృష్ణుడు ద్వారకకు తరలిపోయె నని మాత్రము 

చెప్పెను. వారి వివాహము ఆచ్చట జరిగియుండునని మన మూహించుకొన వల 

యును. ఎక్టా_పెగ్గడ మృాతము కోణపురముననే కృష్ణుడు వారి వివాహ మహో 

తృవము జరిపి మనుమరాలిచే రుద్రాణికి సమస్కారము చేయించినట్లున్తు పర 

మేశ్వరి వధువునకు దీవెన లిచ్చినట్లును తన హరివంశమున కథను మంగళాంత 

మొనర్చి ఉషాపరిణయ మనెడు పేరు సార్థక పరచెను 

ఈ బాణాసురకథలో ఇందుధరోపాఖ్యాన మనెడి పార్వతీ పర మేశ్వ 
రుల జలకేశీ వనవిహార వర్ణన యంతయు, నిర్వచనోత్తర రామాయణము 
నందలి సీతారాముల వనవిహార వర్ణనకు రూపాంతరముగా నున్నది. కాని, 
అయ్యెడ సీతారాముల (పణయమాధుర్యము వెల్లి విరిసినయట్లు ఈయెడ పార్వతీ 

పరమేశ్వరుల |పణయ మాధుర్యము పరఠిస్ఫుటము నొందలేదు. ఆ సౌకుమా 
ర్యము కూడ ఇందు లేదు. 

కవిత్వపరామర్శ 

సోముని తెలుగుకవులలో ఉత్తమోత్తమ వర్గమున జఒకనినిగొ 
'పేర్కొాను విమర్శకులు కొందరు కలరు. అందును తిక్కనకు సాటిరాగల కవి 

యిత డొక్కడే యని వారిలో కొందరి యఖ్మిపాయము. వారి ఊహ సహేతు 

కమే యనిపించు లక్షణములు ఈతని కవితయందు చాల కలవు. తిక్కనవలెనె 

యీతడును [గంథమును హరిహరనాథున కిచ్చుట యటుండ, రచనయందును 

ఆయనవలెనే లోకవ్యవహారమున గల మాటలనే యెక్కు వవాడుట, అలతియలతి 

పదములతో తీక్షమైన వాక్యరచన చేయట, మూర్తిదితణమున స్వాభావికతను 
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సంపాదించుట మున్నగు లక్షణములతో సోముని కవిత కో భిల్లుచుండును. ఈ 

(పజ్జవల్లనే యితేడు తిక్కనతో సముడని కొందరు |భమించుట తటస్థించినది 

నిజమె. తిక్కన కవికాపద్ధతి అననుకరణీయము. దాని ననుకరింప |బయత్నిం 

చిన కవి లేడు. ఏమాతమో దాని ననుకరించి యీషణ్మా తమైనను నెగ్గితి నని 
పించుకొన్నవా డీ కవి. కాన్కి ఇతసికిని ఆందని సత్తా తిక్కనలో చాల కలదు. 

తిక్కన కావ్యకళానిర్వహణలో చేరిన గమ్యము సోమునకు కనుచూపుమేరలో 
నైనను లేదు. ఈతడు (గంథమను హరిహరనాథున కంకిత మిచ్చుట లాంఛన 

(పాయమేగాని, తిక్కనవలె అపరోక్షానుభూతి ఫలము కాదు. హరిహరనాథ 

సంబోధనము గల యీతసిపద్యము లన్నియు అర్థద్వయచమక్కారము కలవియే 

గాని పరత _త్వ్వసిరూవపణము గలవి కావు. మణి పాృాతచ్మితణములో, కథాకథన 

ములో, జౌదిత్యపరిపాలనములో, ధర్మో పదేశములో ఇతడు తిక్కనకు అల్లంత 
దూరమున నిలువవలసినవాడే గాని సమీపింపదగినవాడు కాడు. 

ఇతడు ఎంత నీరసార్థము నైనను ఉక్తివెచితితో సుందరముగా 

చేయగలడు. (పతి పద్యమునందును ఏదోయొక కావ్యగుణము ద్యోతిత మొనర్చ 

గలడు. ఇది యీతని విశిష్టత. కాని, ఆతనిభావమునకు త్మీవమైన పరుగేకొని 
మందగమనము లేదు. భాషపైతము కంటకశిలా |పదేశమున [ప్రవహించు రురీ 
వేగమున దుమికిపోవునుగాని సమ! పదేశమున శాంతముగా నడువదు. ఈతనిది 
చాల ఉదికమెన స్వభావము. దానివల్లనె వాక్యములలో కొన్నింట దురుసు . 

తనము కన్పించుచుండును, పుత్తంభిక నర్గింపవచ్చిన (బాహ్మణుడు ; శ్రీకృష్ణ 

నితో నీవు నేడు రాక రేపు వచ్చినయెడల ఆ శిశువింతలో “మాడిన నేమి చేయు 

దువు ? మం[తప్పునీళులు సల్పవచ్చెదే 1” అని యనుట ఆతని దుఃఖవిహ్వలత 

దృష్ట్యా చూచినను సమర్థనీయము కాదు. శ్రీకృష్ణు నొద్దకు రాయబారమునకు 
పోపుచు తద్దర్శన పుణ్యమవలన తనకు మారుజన్మ ఉండదని సంతసించెడి 

జనార్దనుడు అట్టి పునర్ణన్మయే కలిగినచో “కమలజుని పేర దావటికాలి 
బొమ్మ! వేసికొందును” ఆని తామసించుట ఆ ముహూ శ్రమున సాత్త్విక 

మనోవస్థలో నున్న ఆ భక్తునకు తగదు. 

1. శ|తువ్వులను జయించిన రాజులు తమ యెడమకాలి గండ పెండేరము 
ల్సి 

నందు పరాజితులైే న యా శ|తురాజుల యొక ,. బొమ్మలను చెక్కించుకొని 

వారు పాదా కాంతు లే నట్టుగా సంతసించుట యొక పూర్వాచారము* 



క్ర 

పెన ఉదాహరించిన దురుసుతనవు పలుకులు ఉది క్త స్వభావమునకు 

ఫలము, ఆ స్వభావమయొక్క ఫలమే రచనలో అనౌచిత్యములు దొరలుచుం 
డట. ఇది యిటులుండ, దుష్క్టర [| పానలు, నిరోష్టః పర్యమ లు ఆడంబర 

శయ్య, మితిమీరిన యను[పాస విన్యాసము, మొదలగు స్వారస్య విహీనమైన 

లక్షణములు ఈతని క విత్వములో తరచుగా పాడగట్టుచుండును. ఈ చి.తకవి 

త్వమును జలంకారికులు ఆధమకవిత్వముగా నిరసించిరి. యథార్థ పు సంపా 

చనా శ కిలేని ఉ_త్తరకాలపు (పబంధ కవులకు ఈ చిత కవిత్వమే శరణ్యమై 

1(వబంధములయడ సరసు౨కు ఏవగింపు కలిగించిసది. 

“పాచీనాంధధ క వికృతులలో దురవబోధములనబడు వానియందు సోమ 

నాథుని కృతి |పభానమైనది' అని శ్రీ వేటూరి _పభాకరళాన్రిగారి అభి పాయము- 

ఈ సిద్ధాంతమునకు పూర్వపక్షములేదు. ఈ అ్యపనన్నతా దోషమునకు ముఖ్య 
కారణము లివి ; 

1. ఇతర మండలముల వారికి అర్థముగాని శుద్ధమాండ లిక సద ములు 

బహుళముగా వాడుట, 

2. సంస్కృత పదపయోగమున కూడ నిఘంటు సాహాయ్యమునగాని 

టోధపడని మారుమూల పదములు బుద్ధిపూర్వక ముగా [ప్రయోగించుటం 

లి, వాక్య యోజనలో వింతలు విశేషములు కట్చించి అన్వయము 

దుష్కురము చేయుట. ఉదొ ఈ 

ఊ॥| ఇచ్చిన? వొంగి యచ్చెలువ యింపును దెంపును లోని మానమున్ 

మచ్చరముం బెనంగ మురమర్శనుపై నరకానురేం|దు పె 

నచ్చపు6. జాయలం గువలయ చ్చదగుచ్చ విషచ్చటావలిన్ 

మెచ్చని వాని గీల్కొ-లి పె మేలపు( జూపుల వాడి తూపులన్॥ 

ఈ యెడ “కువలయచ్చద గుచ్చ విషచ్చటావలిన్ ' ఆను సమాసమును 

కులవయచ్చదగుచ్చుము, విషచ్చటావలి- అని లెండుగా విభజించినగాని ఇందలి 

(కమాలంకారము ఆర్థముకాదు. ఇదియొక వింత సమాసఘటన, 

4, _అపూర్వములైన ఉపమలు, ఆర్భాంతర న్యాసములు పయోగించుట 

(గంథస్థములైన ఉపమానాదులను ప్రయోగించుట కంటె స్యతం_తముగా తాను 
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ఊఃహీంచినవి |పతిభకు నిదర్శనమే యగునుగాని వాటోవల్డ వాకొక్టము లకు 

దుర్చోధకత్వము రాకూడదు. ఉదా :- “ఇట్టిక సూడిన వాడు” 

నరకాసురుని చేతిలో పరాభూతుడై న యముడు వెనుదిరిగి చూడకుంట 

పారిపోవుటకు సోమన యిట్టికసూడిన వాని పోకను ఉపమానముగా రక్ నెను. 

జట్టిక సూడిన వాడనగా నిటుక యావమునకు నిప్పు పెట్టినాడు. వాడు సిషుపె 

వెన దిరిగి చూడకుండా పోవుట ఆచారము. ఈ యువమానము నాగనుగ 

ఉన్నదిగౌరి, విప్పీచెప్పినగాని బోధపడదు. 

పండ్ల 

చేలపంటల( గొయ్యలు చెప్పుగాదె 1 ఇదియుక ఆర్థాంతర న్యాసము. 

పండిన చేను కోసినతరువాత “నేలమీదే మిగిలిన మొదలి భాగములను “కాయ, లు” 

ఆని రాయలసీమ [ప్రాంతము వారందరు. కోసా పాంతములో వాటిని “మోడులు” 

అందురు. చేను బాగుగాపండిన మోడు లావుగానుండుటయు, పండనిచో మోడు 

సన్నగా నుండుటయు సహజమే. జూనవద జీవితమునుండి ఈ యర్థాంతర 

న్యాసమునకు తగిన సామ గిని గైకొనుట చాల సొ౧నుగానున్నడి.కాని ఆ వాక్యా 
రము మండలాంతర వాసులకు ఆర్థముకాదు. ఇటువంటివేగాక ఈ మాతమైనను 
అర్థము గానివి పెక్కులు గలవు. 

ర. ఈ [(గంథమున [వాయస కాండ పొరపాటుచేతనో, అవివేకము 
చేతనో కాలక్రమమున ఆపపాఠములు సెక్కు. జొచ్చినవి. వాటిని సవరించుట 
కైనను వీలులేనంతగా పాతుకొనిపోయి వున్నవి. ఇది నన్నెచోడుని _గంథము 
నకు పట్టిన దుఃస్థితి వంటిది. ఉదా ;- 

కం॥ “నీ వేమి సేయు దీ గాం 

డ్రీవము నీకిచ్చి యిమ్ము డెప్పరమైనన్ 

లావు గలదంచు( బలికిన 

భావముచే( గాదె కోలుపడితి కుమారున్.” 

నాలవ పాదము మొదట “పావకుచేంగాదె” అని దిద్దినగాని పద్యము 
నకు అర్థములేదు. ఈ పైవన్నియు నొకయెత్తు కొన్ని ఘట్టములలో ఈతడు 

(పయోగీంచిన సాంకేతిక పదజాలము ఒక యెత్తు, క కృష్ణుడు "దక్షిణే సత్యభామ 

లతో పాచికలాడుట వర్ణించిన పట్టున సోమన (వయోగించిన సాంకేతిక పదము 
లకు తద్విద్యా నై నై పుణ్యముగలవారు అర్థము చెప్పగలరేమో కాని కేవల సాహిత్య 

పరులు చెప్పలేరు. 

1. ఇది శ్రీనాథుని కాశీఖండములోనిదని “భారతి” సెప్టెంబరు 1967 పుటలు 
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లీల 

ఎటిన సోమనలు 

ఎల్జున హరివంశ పురాణమునంతను అనువదించుటచేత ఆ రచనలో కావ్య త్వము ఆళ్ల ల ఘట్టములును, అవి లేని ఘట్టములును కలిసియేయున్నవి. అందుచే సమూ వాను ప్రద ఎట్టన హరివంశముకంచె సోముని హరివంశము రసవత్తర ముగా ుండుటలో. వింతలేదు. అయినను సోమన గ్లైకొన్న ఘట్టములే ఎజ్జన (గంధక ములో కూడ కలవ. కావున వాటిని మా(త్రమే ఒండొంటితో పోల్చిచూచి వారిరు ఇక శి కావ్య గుణ న్యూనాధికతలను నిర్ణయించుటకు కొంత పయత్నము చేయ వచ్చును. కాని ఆ నిర్ణయము చేయుటకు వారివారి పద్యములను పోల్చి చూచుట బాలదుకుక్షరియెడ ఒకరి పద్యమును, వేరొకరియెడ ఇంకోక్రరి పద్యమును మేం రము కానవచ్చును. కావున ఆ _సమాణమే పనికిరాదు, కవితాసృష్టికి ఆవ 
భూత మయము “న్వు కర్త మనోధర్మము, చిత్త సంస్కారము, అంతర్జ్భృష్టి [ప్రమాణ ములు గూ గొ కొని విమర్శించినచో సారభూతమైన నిర్ణయము లేలవచ్చును. 

కవితాకళ సత్వ ర జస్సుల లీల. జగత్సృష్షికి రజోగుణమును, దాని మరి*కిణా పాలనకు (సుస్థితికి) స_త్త్యగుణమును కారణము లై నట్టే, కవితాసృమ్షికి 
రజను ను దాని మర్యాదా పాలనమునకు స_త్తమును కారణము. లగును, ఈ 
రెంటితో రజోగుణము కవిత్యమునకు (పాణతుల్యము. సత్త్వము విజ్ఞానతు ల్యము, దాని స్థానము బుద్ధి. కవిత్వమునందలి ఆవేశము, తీక్టత, జౌజ్జ్వల్యము, సొంద 
రకము యొదలగు గుణములన్ని య రజస్సంపాది తము లగుచుండగా వాతి గన్ఫింతెని సముచిత స్థానమును మీరనీక (పశాంతముగా నడుపుచు రససిద్ధి 
వరకు కొడిపోవను భారము స_త్ర్రము వహించుచుండును. వీటి నంబంధము రథ్య 
సారథి కంబంధము వంటిది. ఎవని కవిత్యమున ఈ సత్వాధికారము న్యూన 
మగునో వానిది యెంత ఉజ్జలరచన యినన్కు రనసంపాదన వ్యాజమున కలి 
గెడి అతిమూూత భావావేశ జనితమైన దోషములకు ఆకర మగుచుండును. 

5 ధర్మ ములనుబట్టి చూచినచో, ఎజ్జిన కవితలోగల స త్త్వసిద్ధి సోముని 
కవితలో అచేదు. సోముని రనభావము ఆవేశమున విశృంఖలవిహారము చేయ 
చుండగా య జ్రనభావము సత్త్వసంయమితమై గంభీర మందగమనముతో సాగి 
పోవును. _ సోమన భావగమనము లేడిపరుగు వంటిది. ఎట్జనది గజగమనము 

(43) 

"జ్ 
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వంటీది. నూర్యకిరణ స్పర్శచే తామరసకోరకము చలించి, వికసించి మకరంద 

న్ష్యంది యైనట్టు కవి "వాక్కి_రణస్పర్శచే భావుకుని హృదయము స్పందించి 

విప్పారి |దపీకరించును. ఈ తుదియవస్థలోనే కావ్యరసామృకాస్వాదనలోని 

ఆమృతసిద్ధి కలుగును. సోమన తన భావావేశముచే సాధింపగలిగినది యిందలతి 

రెండవ యవస్థమ్మాతమే. [పశాంతమైన భావగమనములో హృదయదవీకర 

ణము కలిగించి పాఠకుల తన్మయులజేయు శక్తి యీతని కవిత్యములో చాల 
తక్కువ. ఈతడు కలిగించు హృదయవి స్తృతినిబట్టి ఓహో ! యని యాళ్చర్య 

చకితుల మగుదుమేకాని, ఆహా! యనెడి పరవశభావమును పొంద జాలము, 

మన మాతని మెచ్చుకొందుమేగాని, ఆతనిలో లీనము కాలేము. ఈ పరమాను 

భూతిని ఎజ్జన సుకరముగా కలిగింపగలడు. కాని, ఎట్జన కలిగించెడి పారవ 

న్ని ఘ wan కానవచ్చును. సోమన కలిగించు ఆశ్చర్యము (వతి 

పద్యములోను వ్యక్త మగును. 

సోమన నాగరజన మర్యాద లతింగిన మేటి. ఆతడు వర్థించు వనవిహార 

ములు, ద్యూత। క్రీడలు మున్నగునవి అందులకు తార్కాణము. 'రాజాస్థాన్నపవేళ 

మున్నెను ఎల్జుగకు ఆ పరిచయ మున్నట్ట కానరాదు. శంభుదానుడు సమగ 

ముగా నెరిగినది పల్లీజన జీవితము, గోకులవర్ణనమును మిషగా గైకొని యాతడు 
చి కించిన నిరాడంబర జానపదజీవితము, పోతనచి|త్రణమును గూడ మించిపోయి 

నది. దండయాతలు, నగర సంరక్షణలు, ముట్టడులు, ద్వంద్వయుద్ధ ములు, 

తుముల యుద్ధములు మొదలగు సేన నాార్యవర్దనలు చేయుటలో సోమన ఆ రంగ 

ములను [పత్యక్షముగా (పదర్శింపగలడు. యినను అవి కథాకాలమునాటి 

పరిస్థితులుగాక ఆతని కాలమునాటివిగా కన్పట్టను. ఎజ్జన వర్ణ నములు అంత 

స్వాభావికముగా నుండవు. 

సోమన భారతము [వాయవలసి వచ్చినచో యుగ్ధ్గపంచకమునుమా[తము 

|వాయగలడేమోకాని తికనవలె తుదిపర్వుములనుగాని, ఎఖ్జనవలె ఆరణ్య పర్వ 

మునుగాని [వాయలేడు. ఆ ఘట్టములను [వాయుటకు ఆవశ్యక మైన మనోన్నిగ 
హముగాన్సి | పశాంతకథనము గాని అతనికి లేదు. 

వ్యాసుడు, వాల్మీకి మొదలైన ఆర్షకవులకును, నైషధాది లౌకిక కావ్య 
క_రలకును స సంస్కృతమున ఏ వాసి కలదో, అట్టి వాసియే తెనుగున కవి 
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| తయమువారికిని, ఇతర (పబంధకర్హలకను కలదు. ఎటజ్జన తెనుగున ఆర్షకవి 

వర్గములోనివాడు. సోమన లౌకిక (పబంధక _ర్హల కోటిలోనివాడు. 

ఇతడు వసంతవిలాస మనెడి యింకొక [గ్రంథమును రచించినట్లు లక్షణ 

[గ్రంథముల వలన తెలియుచున్నది. 

సోముని నవీన గుణ సనా థత్వము 

శబ్బనిర్మి తమైన వాజ్మయకళలో కవిత్వము, సాహిత్యము, సారస్వతము 
ఆనునవి ఉ తరోత్తర విసులతర కక్ష్యులు. రసానంద మీయగల పద్యరచన 

కివిత్వము. ఆది సాహిత్యమునకు (పధానాంగము. ఛందోమయము కాకపోయి 

నను రసానంద మీయగల్లినచో నదియు సాహిత్యపదవాచ్యమే యగును. ఆనగా 

రసవంతములై న గద్య పద్య రచనలన్నియు సౌహిత్యముగా పరిగణింపబడును. 

ఇక ఆనందదాయకములెన రసవద్దట్టములే గాక విజ్ఞాన పదములైన ఆధ్యాత్మిక 

చారి తాది విషయ[వధానమైన ఘట్టములు కూడా కల రచన సారస్వతము. 

వ్యుత్ప త్రిమ్మాత ఫలములై, ఆనంద[పద ములు కాని ఆ ఘట్టములలో కవిత 

పదార్థమే ఉండదు. కావ్యఘట్టములతో పాటు విజ్ఞాన పదములై న అట్టి ఘట్టములు 

గూడ గల [(గంథములను ఆలంకారికలు శా స్త్ర కావ్యములని పేర్కొ సిరి. వాటిరో 

కావ్య మిచ్చెడి యానందముతోపాటు, శాస్త్రమొసంగెడి విజ్ఞానవిషయములుకూడ 

కలిసియుండుటచే అవి |ప్రత్యేకముగా కావ్యములును, (ప్రత్యేకముగా శాస్త్రము 

లును గాక ఉభయగుణాత్మక ముగా కా స్త్రకావ్యనిర్దేశ మునకు తగునని వారి 

యుదేశము. భారతాడి మహేతిహాసములును, తక్కిన పురాణములును ఈ 
జాతిలోనివి. పురాణములయందు ఆసాంతము రసాస్వాదనము నపేక్షించుట 

వ్యర్థ మనోరథము. కాని పురాణములను తెనిగింపదలచిన ఆంధధకవి, విషయ 

[పథానములై న ఘట్టములను తొలగించి రసవద్హృట్టములనే చేపట్టినచో ఆ అను 
వాదము పురాణమే యనిపించుకొనదు.. యథార్థ ముగా సాహిత్యకక్షకు చెందని 

ఆ కావ్యేతరభారమును తొలగించి, కావ్యత్వము గల ఘట్టములనే అనువదించు 

టకు పూనుకొని రసపోషణతో వాటి కావ్యత్వమును సార్థకము చేయబూనినచో 

నతడు సాహిత్యరసపోషకు డనిపించుకొనును. 

ఈ సాహిత్యరనపోషణకు వస్తుతః రసవత్తరమైన యితివృ త్తము కావ 

లయును. ఆపైని కథాకథనము, కథాపవక్త ములైన పాతల చితణము. కథ 
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వర్షించిన రంగస్థల వర్ణనము, ఇంపుగొల్బెడి ఆలంకారిక మైన శబ్దరచన ఆరస 

పోషణకు సంవిధాన సామ్మగిగా నుపకరించును. నాచన సోముడు హరివంశ 

మనెడి సారస్వతము నుండి సాహిత్య ఘట్టములను కొన్నింటిని వేరు చేసి ఆ కథ 
లను పైన పేర్కొన్న సామగితో రసపోషణము చేయుటచే నతనికి సాహిత్య 
రసపోషణ సంవిధాన చ్యకవరర్తి యనెడి బిరుదు వచ్చినది. భారతాది పూర్వ రచ 
నల మార్గమునుండి విడివడి యితడు రసపోషణ సామగితో ఒక పురాణ భాగ 

మును నూత్న పద్ధతిలో రచించుబచేతనే నవీనగుణ సనాథు డయ్యెను. కేవల రస 
పోషణ [పయత్నమే ఆ నవీనగుణము. ఆ ధోరణికి విషయ ప్రధానములు విజ్ఞాన 

దానమా[త (పయోజనములు నైన ఘట్టములు పనికిరావు. 



ఇతర కవులు 

రావిపాటి (త్రిపురాంతకుడు 

“నన్నయభట్ట తిక్క కవినాయకులన్న హుళక్కి భాన్కరుం 

డన్నను జిమ్మపూడి యమరేశ్వరు. డన్నను సత, వీశ్వ్ణరుల్ 

నెన్నుదుటం గరాంజలులు నింతురు జే యని రావిపాటి తి 

పృన్నయు నంతవాడె తగునా యిటు దోసపుమాట లాడగన్ $” 

అని శ్రీనాథుడు రావిపాటి తిప్పన్నను పూర్ణ మహాకవులలో నొకనిగా స్తుతిం 

చెను. సంస్కృతమున నీతడు “ పేమాభిరామము” అనెడి ఒక “వీథిోని 
(వాసెను. దానినే శ్రీనాథుడు |కీడాభిరామ మనుపేర తెనిగించెను. పై పద్య 

మందులోనిదే. ఆ వీథిగాక- |త్రిపురాంతకుడు పార్వతీ స్తుతి పరముగా అంబికా 

శతక మనెడి యొక శతకమును, చంద తారావళి యనెడి నొక నక్షతమాలను 

(వాసినట్టు లక్షణ [గంథోదాహరణముల బట్టి తెలియనయ్యెను. ఇతడు (వాసిన 

యింకొక కావ్యము (తిపురాంతకోదాహరణ మనెడి ఖండ కావ్యము, అద్భష్ట 

వశమున నది మాతము నష్టముగాక నిల్చి యున్నది. 

అంబికాశతకము పార్వతీదేవి సౌందర్య వర్ణనలతో గూడిన యొక భ క్రీ 
శతకము. ఉపాస్య దేవతా సౌందర్యమును వర్తించు భ క్షకవులకు భక్తి భిన్న 
మైన మనోవికారముచే మనస్సు చలించినచో ముప్పు వాటిల్డుట నిజము. కనుకనే 
మనోనిగహములేని కవు లెవ్వరును ఆ జోలికి పోరాదు. ఆదిశంకరుల 

సౌందర్యలహరి, మూకకవియొక్క. కామా పంచశతి, సంస్కృతమున 
దుశ్శకమైన అట్టి శృంగార భ_క్తిభావనకు ఉత్తమోదాహరణములు, ఒకటి రెండు 

ఉదాహరణములచేతనే, |తిపురాంతకుడు తన అంబికా శతక రచనమున అట్టి 
మహయనీయతను సాధించెనని చెప్పవచ్చును. 

కూడెడి వెండుకల్ నిడుద కూకటి. (బోవగ. బొట్టపై వపల్ 
జాడలుదోప( (గొమ్మొులక చన్నుల మించు దొలంక, సిగ్గునన్ 

జూడగ నేేతముల్ మజుగు జూపుల నీన హిమ్మాదియింట సీ 

వాడుట హలికిన్ మనము వాడుట గాదె తలంప నంబికా | 
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జెప్పల బోరుదల్పు లిసిజింతలు వారెడు చూపు గుంచియన్ 
డిప్పీ తపక్కునం దెరచి తిన్నని మోమున. గాయు వెన్నెలల్ 
ముష్పిరిగొన్న వేడుకలు మూగిన సిగ్గసియాడ( బీతి నీ 

వప్పరమెళు! జూచి తను వర్ధము( గొంటి పొనంగ నంబికా ! 

లాచిపరాంగనల్ వర విలాస మనోహర విభమంబులన్ 

జూచిన జూడ డు త్తముడు చూచిన. జూచును మధ్యముండు దా 

జూచిన( జూడకుండినను జూచు కనిమ్పుడు నన్ను వీరిలో 

జూచిన( జూడకుండు గుణి/ జూచిన చూవున€ జూడు మంవీకా! 

కవియేగాదు, వ్మిగహ శిల్చిగాని, చి తలేఖకుడుగాని, తాము సృష్టించెడి 

యెట్టి సుందర. బిగ హముల యడను, మనోన్మిగహము కోల్పోవక పరమ 

భక్రితోనే [కియా మాధుర్యమును సాధింపవలెను. లేనిచో చేసేతల ఆత్మ హాని 

కొని తెచ్చుకొన్న వారగుదురు. |[బహ్మ తన నుందరసృష్టియెన శతరూప 

యెడ మోహ దృష్టిని బరపీనందుకేగదా, ఒక శిరమును కోల్పోయి చతుర్ముఖు 
డగుట. “తన సృష్టిని తాను కామింపరాదు అనెడి ధర్మమే ఆ పురాణ కథలో 

నిమిడియున్న అంతరార్థము, 

(తిపురాంతకోదాహరణము : 

ఇది శ్రీకె లమునకు తూర్పు వాకిలియెన (తిపురాంతకమున కుమారగిరి 

మీద వెలసియున్న శివుని గురించి చేసిన సో తము. ఉదాహరణమనగా: దేవతా 
స్తుతిరూపమైన యొక ఖండ కావ్యమని చెప్ప నొప్పును. ఇం దక్షరగ ణబద్ధము 

లైన వృత్తములును, మా్య్రాగణ బద్ధములైన (రగడ) గేయములును గలసి, 

మార్గదేశి కవితల రాశిగా, గేయ పద్య స్వరూపముల సంకలనముగా పొడకట్టు 

చుండును, ఆం[ధలాక్షణికులలో దీని అక్షణము మొదట జెప్పినవా డనంతుడు. 

తరువాతివా డప్పకవి. దీని స్వరూప మిట్టుండును. 

ఆ యిష్టదేవత పేర మొదట నొక వృ త్తమున్తుఒక యెనిమిది పాదముల 
రగడయు, మరొక యెనిమిది యర్థ పాదముల రగడయుకు మూడును కలిపి 

వరుసగా (పథమావిభ కిలో నుండును. పూర్ణ పాదముల రగడ *కళికి యనియు, 

ఆర్థ పాదముల రగడ “ఉతికి యనియు పిలువబడును. ఆ మూడు 
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పద్యములును గలసి యొక దళమగునుం, ఆ విధముగా పతి విభ కి యందోక 

చళము చొప్పున ఎనిమిది దళములుండును. కడపట సార్వ విభ ,క్తిక వృత 

మొకటి యండును.ఆకగా మొత్త మిరువడియెడు పద్యము అన్న మాటు 

సంస్కృతమున గూడ ఈ జాతి ఖండకావ్యములు కలవు.ఆవి కేవలము 

ఇష్టదేవతా స్రోతములేకాక, రాజుల శతు విజయాది మహాకార్యముల వర్ణనలు 
కలవయె యుండినట్టు వాజ్మయములో సూచనలు కలవు. కాళిదాసు రఘువంశము 
నందు “జయోదాహారణం బాహ్యోర్లావయామాస కిన్న రాన్”' (రఘు వం-4-178) 

రఘుమహారాజు జతయా|[త చేసిన సందర్భమున ఉత్సవ సంకేతులను జయిం 

పగా ఆ జయోదాహరణమును కిన్నఠులు గానము చేసిరట. ఆ *“ఉదాహరణము 

ఒక (పబంధ విశేషమని మల్లినాథసూరి వ్యాఖ్యానించెను, కావున ఉడాహరణము 

రిక (పత్యేక కావ్య మే. [ప్రబంధ విశేష మనుటచేత సిబద్ధకావ్య జాతిలోని 

చనియ్యు లక్షణయుతమైన దనియు [గహింపదగును. 

(వతాపరుదీయమున సంస్క ృతోదాహరణ లక్షణము కొంత కలదు, 

“యేన కేనాపి తాశేస గద్య పద్య సమన్వితమ్, 
జయేత్యుప్మకమం మాళిన్యాది [పాన విచ్మ్శితితమ్. 

తదుదాహరణం నామ విభ క్ష్యష్టాంగ సంయుతమ్” 

ఇందలి గద్య పద్య సమని్వతత్వము తెనుగుసలేదు. ఆ గద్య స్థానము 
ననే కాబోలు తెలుగు కవులు గేయములు నిల్పిరి. నిజమునకు పద్యమునకువతే 
చద్యమునకు తాశగతి పూర్వకాలమున గలదు. రానురాను ఒక్క కీర్తనకు 

చూూతమే తాళము నిలిచి గద్య పద్యములకు లేకుండ జోయినది* 

తెనుగునకూడ ఇష్టదేవతా పరముగా అవతరించిన ఈ రచనలు కాల 
క్రమమున మహాపురుషల ఉదా త్రకావ్య పరముళుగా కూడ రచింపబడ జొచ్చెను. 

పయి లక్షణములందలి జయ శచబోవుకమణము తెలుగునలేదు, ఈ ఆదినియ 
మము కూడ ఆతి [పాచీనకాలమునుండి వచ్చు సంయ్యపదాయమై యుండవచ్చును 

రాజులయు, రాజవంశ ములయే మహాకార్యముల నుదొహరణ రూపమున 

సోతము చేయు వందిమాగధులు జయశబ్దపూర్వకముగా పఠించి యుందురు. 

మహానవమికి గిలకలు పైడి బడి సీల్హలు “జయో భవ-విజయీ భవి అను నుప 

శమణికలో దాతను సంబోధించుట, ఈ మర్యాదయొక్క ఛాయయే కావచ్చును. 
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ఈ యుదాహరణములు తెనుగున శతకములవలె నసంఖ్యాక ములు పుట్టి 

యుండును. |పాచీనములైన ఖండ కావ్యము లన్నిటివలె నవియు నస్తమించి 
పోయినవి. పోయినవి పోగ్కా మిగిలిన వాటిలో 1పసిద్ధములై నవి యీ క్రింద 
నుదాహరింపబడుచున్న వి. 

1 సా సవోదాహరణము--పాల్కు రికి సోమనాధుడు (తెలుగునను, 

సంస్కృతమునను) 12వ శతాబ్ది. 

2. |తిపురాంతకోదాహరణము-రావిపాటి ;తిపురాంతకుడు 14వ శతాబ్ది, 

లి, వెంక చేశ్వరోదాహరణము- తాళ్ళపాక తిరుమలయ్య 

4. హనుమదుదాహరణమ -చి తకవి పెద్దన (ల. సా, సం). 16వ 

శతాబ్ది ఆవరభాగము, 

5. శ్రీకృష్ణోదాహరణము-కాకునూరి యప్పకవి (అప్పకవీయము) 
17వ శతాబ్ది. 

6. రమునాధీయోదాహరణము-నుదురుపాటి సాంబశివకవి 18వ శతాబ్ది, 

ఇతని కాలము: 

(తిపురాంతకుని |పేమాభిరామమునకు ఓరుగల్లు పట్టణము రంగస్థలము. 

కథ (ప్రతాపర్నుదుని రాజ్యకాలములో జరిగినది. ఆనాటి యా పురవై భవమును 
కన్నులారజూచి యా నాగరజీవనమును అనుభవించి దానిని మనకు [పత్యక్ష 
దర్శన మొనర్శిన | తిప్పురాంతకుడు ఇంచుమించు మారనకు సమకాలికుడై యుండ 

దగును. ఆగుచో ఆది తిక్కన యుగము. ఎజ్టా|ప్రగడ యుగమునకు కొంచెము 
పూర్వము. కాని యీ రెండు యుగములకును ఆతి సన్నిహితత్వము కలదు 

గనుక, ఇతనిని ఎజ్జనయుగములోని వానినిగానే గహింపవచ్చును. మజియు 
ఆంబికా శతకాదులైన మూడు తెలుగు రచనలును | పేమాభిరామము తరువాతనే 
పుట్టియన్న యడల, తిప్పనను ఎజ్జనయుగములో జేర్చుటయే నహేతుకము. 
ఈతడు రచించిన (తిపురాంతకోదారణముకూడ ఉత్సన్నమె పోయిన యెడల 

రావిపాటి తిప్పన [శుతనాములలో చేరి యుండెకివాడు. 
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ఈ యుగమునందలి [శుత నామములు 

ఈ యుగమునందలి _శుతనామములలో చిమ్మపూడి అమరేశ్వరుడు 

ముఖ్యుడు, 

(శ్రీనాథుడు మొదలుకొని చాలమంది పూర్యకవులు ఈ యమరేశ్వరుని 

ఒక మహా కవిగా పూర్వకవి సంస్మరణ పద్యములలో పేర్కొనిరి. ఈ కింది 

పద్యము శ్రీనాథుని [కీడాభిరామములో నిది. 

“నన్న యభట్ట తిక్క_కవి నాయకులన్న హుళక్కి భాస్మరుం 

డన్నను జిమ్మ పూడి యమరేక్వరు. డన్నను సత్క వీశ్వరుల్ 
నెన్నుదుటం గరాంజలులు నింతురు జేయని రావిపాటితి 

ప్పన్న యు నంతవా(డె తగునా యిటుదోసపు మాటలాడగన్” 

దీనినిబట్టి అమరేశ్వరుడు తిక్కన యుగమునకును శ్రీనాథుని యుగము 

నకును మధ్యకాలమువాడు కాదగునను ఊహచే ఈ యుగము వాడుగా పేర్కొం 

దురు ఇతడు “వికమసేనము అను ఒక మహాకావ్యము |[వాసెనట. ఆ (గంథ 

మిప్పుడు లభ్య ముకాదు. లక్షణ [గంథములలోను, సంకలన [గంథములలోను, 

అందులోనివిగా కానవచ్చు వద్యములు సుమారు ఏబడి కలవు. వాటిని బట్టి 

యది ఒక శృంగార రన (ప్రధానమైన _పబంధమనియు, మిక్రమసేను డనెడి 

మాళవరాజు నాయకుడనియు, అతని రాజధాని ఉజ్జయిని యనియు, నిషధరాజ 

తనయ నాయిక యనియు తెలియచున్నది. అంతేగాక ఆ పద్యములలో 
పుర వర్ణనమునకు సంబంధించినట్టియు, జల కేశి వన విహారముఎకు సంబంధించి 

నట్టియు, పద్యముల పోకడనుబటి అది యష్టాదశ వర్ణనాయుతమైన ఒక శృంగార 

రస |పబంధమని యూహింప వచ్చును. సంస్కృత వాజ్ముయములో ఆ పేరు 

గల కావ్య మేదియ నున్నట్లు తోచదు. కావున నిది అనువాదముకాక స్వతం[త 

[బంధమే కావచ్చును. అగుచో నన్నెచోడుని కుమారసంభవము తరువాత 

అమరేశ్వరుని వికమ సేనము రెండవ స్వతంత [గంథముగా పరిగణింపబడ 
దగును. 

అని 00 వ 



శ్రీనాథుడు 

(శ్రీనాథుని గురించి చెప్పుకొను సందర్భమున రెడ్డి రాజ్య చరితను 
సం[గహముగా పరిశీలింతము. 

రెడ్డి రాజ్యమును స్థాపించినవాడు _పోలయ వేమారెడ్డి. ఇతడే హరివంశ 

కృతిపతి. ఇతని కాలము డీ.శ. 1828. 1850. అనంతరము అతని కుమారుడు 

ఆనపోతారెడ్డి రాజము 1882 వరకు రాజ్యమేలెనని కొందరును, 66 వరకు ఏలె 

నని మరికొందరును ఆందురు. రాజధాని అద్దంకి నుండి కొండవీటికి మార్చబడి 

నడి ఇతని కాలముననే అని ఒక మతము కలదు. ఇతని అనంతరము రాజ్యము 

నకు వచ్చిన ఇతని సోదరుడు అనవేమారెడ్డి కాలమున ఆ మార్చు జరిగినదని 

ఇంకొక మతము. ఈ అశవేముడు 1881 వరకో లేదా 688 వరకో రాజ్యము 
నేలెను. ఆ ఇరువురు సోదరుల పాలన కాలములో బాలసరస్వతి యనెడు 

పండితుడు విద్యాధికారిగా నుండెను. వకాళభారతీయోగి అను ఒక తెలుగుకి 
కూడ అనవేమారెడ్డి కాలమున ఆస్థాన కవిగా నుండెనట; అతని (గ్రంథము 
లేవియు కానరావు. 

అనవేముని కే ధర్మ వేమన అని దాతృత్వ సూచకమెన ఒక బిరువము 
కలదు. ఆతని అనంతరము, ఆతని అన్నయైన అనపోతారెడ్డి కుమారుడు 

కుమారగిరి సింహాసన మెక్కి (188! నుండి 1888) సుమారు ఇరువది సంవత్స 

రములు (1400 నుండి 1402) త్యాగభోగ శీలుడున్ను సంగీత నాట్య కళా 

లోలుడును అయి కాలము పుచ్చెను. సంస్కృతమున వసంతరాజీయమనెడి ఒక 
నాట్య శాస్త్రమును కూడ |వాసెను. ఇతడు రాజ్య పాలనాదులకంచె, విద్యా 

వినోదములందును, విలాసకార్యముల యందును ఎక్కువ మక్కువ చూపుటచే 
ఈతని బావమజదియైన (చెల్లెలు మల్లాంబిక భర్త) కాటయ వేముడు పరిపొలనా 

భారమును వహించి రాజుగానే (పవర్తించెను. ఆ దినములలో రెడ్డి రాజ్యమునకు 
పఠతినిధిగా రాజమ హేంద్రవరమున అల్లాడ రెడ్డి కలడు. కుమారగిరి ఆసీమను 

సోదరికి ఆరణముగా ఒసగుటచే కాటయవేముడు దానిని సొంతముగా పాలించు 

కొనుటక్షై రాజమ హేందవరము వెళ్ళి అచ్చట స్థిరపడెను. ఈ ఆరణ (ప్రదానము 
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186 లో జరిగినదని కొందరును, 1896 లో జరిగినదని కొంచరున్న 
దుర. (ప్రదానము 86 లో జరిగి, కాటయ వేముని స్వయంపాలనారంభము “౪ 8 తో ప్రారంభము కావచ్చును. అగుచో ఆ రెండు మతములకు సమన్వ 
యతడు. కుదురును. 

కుమారగిరికి సంతానము లేదు. ఆందుచే ఆతని అనంతరము ఆతని కిన 
తాత కొడుకు పెనకోవమటి నేముడు రాజయ్యను, ఈతని కాలము 1400.1480 
లేదా 1409-1420. ఇతని ఆస్థానకవి ) శేఖరుడే శ్రీనాథుడు, మామిడి సింగనా 
మాతకుర్ణాడు రాజమంతి. కృంగారనై షధము కృతిభర్త ఈ మం|త్రి శేఖరుడే. 

చెదకోమటి వేమనకాలములో రెడ్డిరాజ్యమనకు ఒకవంక రాచకొండ 
ఎల మయుచాజులతోను, ఇంకొక వంక విజయనగరరాజులతోను వైరము చెరిగి 

యు డయ కములు తక టస్థించెను. సర్వసమర్థ డయిన పెదకోమటి ఆ యుద్ధములలో 

శ యులను జయించి, రాజ్యమును సురక్షిత మొనర్చెను. ఇది ఇటులుండ రాజ 
మ యూ ౨(దవరము, రెడ్డిరాజ్యములో అంతర్భాగమే. కనుక ఆ సీమకు కాటయ 
వేము శు స్వతంత్రరా జగుట పెదకోమటికి సమ్మతము కాలేదు. అది కారణ 
ముగా ఆ బంధువు లిరువురు శ(తువు లై లె రి. పెదకోమటి అనంతరమున రాద 

వేము డూ కొండవీటికి రాజయి నాలుగు ఏ సంవత్సరములే పరిపాలనము చేసెను. 
(14201424). ఈతని కాలములోనే కొండవీటి పాథభవము క్షీణించిపోయి 
నిలు వ లేక విజయనగర సాామాజ్యమున లీనమై పోయెను 

రాజమహేం(దవర శాఖలో మొదటి స్వతం,తరాజు కాటయ వేముడు. 

అత్డు 1410 వరకు పాలించెను. రాజ్యపాలనాధికారము స్వీకరించుటతో డనే 

తనకు వత్రార్యము రాజ|పతినిధిగా నున్న ఆల్హాడరెడ్డికి దండనాథపద వి యిచ్చి 

మన్ని చెను. కాటయ వేముడు సంస్కృతమున సరసమైన పాండిత్యము కల 

పాడు. కాళిదాస నాటకత్రయమునకు ఈ రాజు |వాసిన వ్యాఖ్యానములు చాల 

వని ద్ గలవి. ఈ రాజపండితుడు తన కీ రాజ్య మిచ్చిన బావగారియెడ ఎంతో 

పే హా థి మానములు కలవాడు. తాను ;వాసిన నాటకవ్యాఖ్యానములలో కుమార 

గిరిమేణు సంస్మరించుటయే కాక తన పు[తునకు కుమారగిరి యని పేర పెట్టు 

రొచాచు. అతని కా కుమారుని తరువాత నొక పుత్రిక కయు కల్గిను. ఆమె పేరు 

అనిత క్త = కాటయ వేముని అనంతరము ఆతని కుమారుడ కొద్దికాలమునకే చని 
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పోవుటచే అతని బంధువై న అల్హాడరెడ్డి రాజ్యమునకు వచ్చి 1420 వరకు పరి 

పాలించెను. ఈ యల్హాడ రెడ్డి రాజపతినిధిగా వైన చెప్పబడిన అల్హాడ రెడ్డి కాడు. 

ఇతడు ధర్మ వేమన దౌహ్నిళియైన వేమాంబకు భర్త. ఇతనికి వేమారెడ్డి విర 

భ దారెడ్డి, దొడ్డారెడ్డి, అన్నారెడ్డి ఆను నలుగురు కుమారులు గలదు. వీరిలో 

రెండవవాడై న సళ దారెడ్డి కాటయ వేముని పుతికయగు అనితల్లిని పెండ్డాడి, 

భార్యాపరముగ లభించిన “రాజమ హేం|దవర రాజ్యమునకు పాలకు డయ్యెను. 

అల్లాడ రెడ్డి నలుగురు కుమారుణలో పెద్దవాడైన వేమారెడ్డి సర్వసమర్థుడు. ఇతడు 

పరిపాలనా భారము నంతను తానే వహించి తమ్మునిపేరనే రాజ్యమును నడ 

పెను. వీరి మంతియే బెండపూడి అన్నయ్య-_శ్రీనాథుని ఫీ మేశ్వర పురాణమునకు 

కృతీపతి. శ్రీనాథుడు ఈ వీరభ దారెడ్డి కే తన కాశీఖండము కృతి యిచ్చెను. 

ఈ యన్నదమ్ముల పరిపాలనము 1440 సంవత్సరమువరకు సాగెను. అంతలో 

ఆ రాజ్యమును నిలుపుకొనదగిన సమర్థుడు లేకపోవుటచే కొల కాలము నామమా 

తావశేషమై యుండి తుదకు గజపతుల హ_సగత మయ్యెను, అల్హాడ రెడ్డి 

కుమారులలో మూడవవాడై న దొడ్డారెడ్డికి, నిశ్శ్ళంక కొమ్మన తాను రచించిన 

శివలీలావిలానమును కృతి యిచ్చెను. 

శ్రీనాథుని జీవిత కొలము 

(శ్రీనాథుని జన్మకాలము 1865 ఆయియుండునని కందుకూరి వీరేశలింగం 

పంతులు మొదలగువారును, 1885 అని వేటూరి |పభాకరళాన్త్రిగారును నిర్ధారిం 

చిరి, ఆయన జ్రీవితకాలమను నిర్ణయించుటకు మూలాధారము కాకీఖండ వీ కిక లోని 

చిన్నారి పొన్నారి చిరుత కూకటినాడు రచియించితి మరు త్రరాట్బరిత 

నూనూగుమీసాల నూత్నయౌవనమున శాలివాహన స ప్రశతి నొడివితి 

సంతరించితి నిండుజవ్యనమ్మున యందు హర్షనై షధకా కావ్య మాం[ధ భాష 

(బౌఢనిర్భర వయః పరిపాక మున గొనియాడితి ఫీమనాయకుని మహిమ 

[బాయ మింతకు మిగుల గె వాలకుండ 

గాకికాఖండ మను మహా(గంథ మేను 

దెనుగు జేసెద గర్జాటదేశ కటక 

పద్మవనహే? శ్రీనాథభట్ట సుకవి = ఆను పద్యము, 



849 

ఇం దుదాహృతములై న గ్రంథములలో మనకు లభించినవి మూడే.నై షధము 
భీమేశ్యరపురాణము, కాశీఖండము. వీటిలో మొదటిదగు నైషధము పెదకోమటి 
వేముని పాలన కాలములో |వాయబడినది. ఆ రాజు పరిపాలనాకాలము 1402 

నుడి 1420. _పభాకరళాన్త్రిగారి కాలనిర్ణయము |పకారము 1885వ సంవత్సర 

ములో పుట్టిన ఈ కవి ఆ గంథరచన వేళకు పరిపూర్ణయౌవనుడు; గనుక ఆ 

(గ్రంథ మించుమించు 1410-15 మధ్య |వాసియుండవలెను. వీరేశలింగం 

పంతులుగారు చెప్పినట్లు 1865 జన్మకాలమయినచో ఆతని యౌవన కాలము 

1400 [పాంతమగును. ఆగుచో నెషధము పెదకోమటి పాలనారంభమున 

(1402) వాయబడి యుండవలెను, కాబట్టి ఈ (_గ్రంథమునుబట్టి శ్రీనాథుని 

జన్మకాలము నిర్ణయించుట సుకరముకాదు. ఏమనగా 1క85 జననవత్పర మైనచో 

గంథరచన పెదకోమటి వేముని పరిపాలనారంభమునను, 1885 జనననంవత్సర 

మైనచో పెదకోమటి పరిపాలన మధ్యకొాలమునను జరిగియుండవలెను. ఈ 

రెండును సంభావ్యములే గనుక ఈ (గంథము (శ్రీనాథుని జన్మకాల నిర్ణయ 

మునకు సమర్థమైన ఆధారము కాదు. ఫీమేశ్యర పురాణము అందుకు సమర్థ 

మైన (గ్రంథము, ఇది 1426-40 మధ్య రాజ్యమేలిన వీరభదదారెడ్డి మం, తికి 

కృతిగా నీయబడినది. ఆ (గంథ పీఠికలో నహమ్మదుషా యను వీజపూర్ 

నవాబును పేర్కొనిన పద్యము గలదు, 

“అన్నయ మంతి శేఖరు డహమ్మదుషా సురదాణ భూమి భృ 

త్సన్నిధికిన్ మదిన్ సముచితంబుగ వేమమహీసురేం[ద్ర రా 

జ్యోన్నతి సంతతాభ్యుదయ మొందగ బారసిభాష |వ్రాసినన్ 

గన్నులపండువై యమరు గాకితమందలి వర్ణపద్ధతుల్." 

ఈ నవాబుల పాలనకాలము 1420-క్ర్. కావున ఫీ మేశ్వరపురాణము 

1480 [పాంతమున నలుబదిఐదు సంవత్సరముల |పాయమున రచించి యుండ 

వలయును. ఆంతకుమించి యుండుట అసంగతము* [పౌఢనిర్భరవయః పరిపాక 

మనగా 40.45 సంవత్సరముల వయస్సు. 1865 లో జన్మించిన కవికి 1426 

నాటికే షష్టిపూర్తి జరిగియుండును. ఆది అపరవయస్సు కాని |పౌఢ వయస్సు 

కాదు. భీమఖండ, కాశీఖండ రచనలకు నడుమ కాలవ్యవధి చాల కలదు 
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కాశీఖండ రచననాటికే తన శరీరమున ముదిమిలక్షణములు పొడగట్టుచున్నల్టు 

కవికే గోచరించినది. 

“పాయ మింతకు మిగుల. గై (వాలకుండ ” 

అను వాక్యమునకు ఇప్పటికే వయసు మరలినది ; ఇంతకు మిక్కిలిగా ముదిమి 

రాకముందు, అని యర్థము. ఆది కొంచెము తక్కువ ఏబదియేండ్ల వయస్సు. 
కీమఖండమునను, కాశీఖండ మునను వ్యాసుని థికపు విలిదిన బ్రాహ్మ ణి“పంచా 

శచ్యర్ష దేశీయ యైన పెద్ద ముత్తెమవ." శ్రీనాథుని ద్భషిలో ఏబదయెండ్రకు 

(పొయము క్రై వాలి పెద్దశనము వచ్చునుగనుకనే ఆ బాహ్మణి కా విశేషణములు 
వాడెను. అదియు పీరభదారెడ్డి కా కాలమందే. భీ మశ్వర పురాణ రదనానంతరము 

కాశీఖండరచనకు బూర్యము పదిసంవత్సరము లై నను వ్యవధి నంగీకరింప 
వలెను, అప్పుడే “పాయ మింతకు మిగుల గె వాలకుండ''-ఆను కవివాక్యము 

సంగత మగును. ఈ మూడుకాలములగు సమన యించి చూచినచో, 1415 

[పాంతమున జవ్యనమును, 1480 (పాంతమున నడివయస్సును, 1440 (పాంత 

మున జరారంభమును ననుభవించిన కవి 1880 సంవత్నరమునకు ముందు పుట్టి 

యుండడు. ఆతని జన్మకాలము 1830 ప్రాంతము కాని, వెటూరి_పభాకరశళాన్త్ర 

గారన్నట్లు 1£5ళ్ గాని కావలయును. కాశిఖండానంతరము పెక్కు. సంచారములు 

చేసి, మరికొన్ని | గంథములు రచించి. జీవికార్థము-ఇంకను పడరానిపాట్లు పడిన 

ఈ వృద్ధక వి 1470 పాంతమువజకు జీఏంచె ననుకొన్నను తప్పు లేదు. 

వెదుష్యము: 

ఆంధకవులలో తిక్క.నతరునాత నింతటి వివ్వత్క్మవి యింకొకడులేడు, 
తిక్కనవలెనే శ్రీనాథుడును తనకాలమున సాహిత్యసింహాసనము నధివ్పించిన 
కవిచ్యకవలి. ఆయనవలెనే రాజాస్థానములం దధికాకము నెజపి, రాజభోగము 

లనుభవించిన పుణ ల్యకాలిం సమకాలమందే కాక నిన్న మొన్నటివరకు ఆర్యాచీన 

కావ్యరచనలకు తన శైలిని ఒఅవడిగా బెట్టిపోయిన గురువు. విపుల కావ్యేతి 
హాస పురాణమలనుండి ఆం(ధరసికుల దృష్టిని (బబంధముల దెసకు మరలిం 

చిన యుగకర్త. చిన్ననాటనే వేద వేదాంగాడి పాండిత్యమును సంపాదించి, 

సాంఖ్యాది సిద్ధాంతములను, శై వ వైష్ణవాద్యాగమంబులను, పాతంజలాది యోగ 

ములను న్యాయవై శేషికాది దర్శనములను నామూలాగముగా నెణిగిన మహా 
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వేత్త. ఈ సమస్త విద్యాపరి శమము నాతని |గంథములలో (ప్రసంగము వచ్చి 
నపుడెల్ల బన్ఫుటమగుచునే యుండును, సంస్క్కతాం|ధములందెట్టి పండితుడో 

(పాకృతాదులందు నట్టివాడే యనుటకు స ప్రశతి తార్కాణము. ఈతని పాండి 
త్యమును దగ్గుపల్లి దుగ్గన నాచికేతూపాళ్యానమున (పళంసించినాడు, 

సిక సంస్కృత |పాకృత శౌర సేనీ ముఖ్య భాషా పరిజ్ఞాన పాటవంబు 
పన్నగపతి సార్వభౌమ భాషిత మహాభాష్య విద్యాసమభ్యాసబలము 

నక్షపాద కణాద వక్షిలోదీరిత న్యాయకళా కౌళలాతిశయము 

(శుతిపురాణాగమ స్మృతి సాంఖ్యసిద్ధాంత కబళనవ్యుత్స్ప_తి గౌరవంబు 

పూర్వక విముఖ్య విరచి తాపూర్వ కావ్యభావరస సుధాచర్వణ [పౌఢతయును 

గందళింపంగ గాళికాఖండ నైషధ, పముఖ వివిధ [పబంధము లొనర్చి. 

ఇంత యుద్దండ పండితుడయ్యు నాగర్భకవిగా బుట్టుట యీ వ్య క్రిలోని 
మహావి శేషము, 

సంస్కృత కవులలో కాళిదాసు, మురారి శ్రీహర్దుడు, భట్టబాణుడు-ా 

శ్రీనాథునకు (పధాన గురువులు. తెనుగున కవ్నితయము వారియెడ నీతడట్టి 

గురుభావమే చూ పెను. తుని పేర్కొన్న సంస్కృత క వుల శ్లోకములను సందర్భ 

వశమున దన [గంథములం దెల్లెడ తెనిగించు కేకాక , విశేషించి కాళిదాసు కుమార 

సంభవమునకు హరవిలాసమున పొసగినంత వరకు అనుసరణమసివించు కొన 

దగిన అనువాదము చేసెను. అంతకంటెను విశేషము, శ్రీ హర్షుని నైషధమును 

తెనిగించుట. వీరందరిలో భట్టబాణుడు శ్రీనాథునికి 2 లినెర్పిన గురువు. ఆ 

సంస్కృృతకవి యా భాషలో రీతిస్సూ ర్రికి బేరువడిన యే గద్యశె లిని అవత 

రింపజేసెనో, తెనుగున శ్రీనాథు డా వచనశైలిని అవతరింపజేసెను. బాణుని 
సమాసములు, విరోధాభాసాద్యలంకారములు, పూర్ణో పమాభూయిష్ట్ ముల్లె 

వర్ణనలు శ్రీనాథుని గంథములలో యథాతథముగ గానవచ్చును. 

కవితయము వారిలో తిక్కన పలుకుబడికే కవి యెక్కువగ మురి 

యును కాని, యీతని శాలి యా మువ్వురిలో నెవ్యరిదికాదు. సమాన ఘటన 

నన్నయనుండి, ముద్దులొలుకు తెలుగు పలుకుబడి తిక్క_ననుండి, ప్రసన్నత 

యెజ్జన నుండి, [గహించి, యెవరికిని శిష్యత్వము నెజపని శైలి నీతడు నిర్మించు 

కొనెను. తనను గురించి కృతిపతిచే 
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ఛా ఈవోణిన్ నిన టోలు సత వులు లేరీ నేటి కాలంబునన్ 

దాక్షారామ చళుక్య భీమవర గంధర్వాప్పరో భామినీ 
వక్షోజద్వయ గంధసార ఘుసృణ డై ఇరాజభారంబు న 

ధ్యక్షించుం గవిసార్వభౌమ భవజీయ (_పౌఢ సాహిత్యముల్ 

అని చెపి,౦చిన పద్వారము సారకమె చెలినది. 
ల) ళథ థి = “ద 

శ్రీనాథుని కృతులు 

శ్రీనాథుడు నై షధరచనకు పూర్వము మరు త్తరాట్బరితమును, శాలివాహన 
సప్రళతిని, పండితారాధ్య చరి తను రచించెను. కాని ఆ మూడును నష్టములై నవి. 

కే మరు త్రరాట్బరి(త్ర : 

ఈ మరు త్తరాజు కథ మార్కండేయ పురాణమున కలదు. ఆది చిత 

విచిత సన్ని వేశములతో బహుప్యాత |పాధాన్యముతో, అతర్కిత పరిణామము 

లతో నాటకీయగుణ కో భితమై యుండును. శ్రీనాథుడు దాని కథా చమత్కార 

మునకు ముచ్చటపడి తన కావ్యమునకు ఆ కథ నితివృ త్తముగా గైకొని 

యుండును. ఆతని రచన స్వతం[తమో ? లేక ఆ పేరుగల పూర్వ సంస్కృత 

కావ్యమునకు అనువాదమో ! చెప్పలేము. ఆ పేరుగల సంస్కృత కావ్యమేదియు 

నుండినట్లు నే నెలుగను. శ్రీనాథుడు చేపట్టిన ఇతివృ_త్తము గనుక అతని 

(గంధము లేక పోయినను యితివృ త్తమైనను ఆం;|ధుల దృష్టికీ తెచ్చుట మంచిది 

యని మారన |[పకరణమున ఆ కథను వివరించితిని. 

2. శాలివాహన సప్తశతి: 

శ్రీనాథునకు ఆశ్రయ మిచ్చిన పెదకోమటి వేమారెడ్డి కూడ కాటయ 
వేమునివలె, కుమారగిరివలె మంచి విద్వాంసుడు. ఈ రాజు స_ప్రశతిలోని నూరు 
శ్రోకములకు టీక [వాసి “సప్తశతి సారటీక” యని పేరు పెళ్టైను. తన రాజు 
టేక |వాయగా శ్రీనాథుడా [గంథమును పూర్తిగా తెనిగించెను కాబోలు. ఒక వేళ 
ఆ ఆంధీకరణము పెదకోమటికే యంకిత మయ్యెనేమో ! |క్రీడాభిరామమున 
గానవచ్చు రెండు పద్యములకు (పభాకరళాన్త్రిగారు మూల గాథలను గుర్తించి 

చూపిరి. ఆ రెండు పద్యములును శ్రీనాథుని తెలుగు స్పప్పళతిలోనివియై 
యుండుననుటకు సందియము లేదు. ఆ పద్యము లివి : 
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1. మ॥ పటు రుంరూపవనో తృణాలయములో భ( ద్రంబునన్ బె కం 

కటిపై ముచ్చ ముడింగి నిర్భరవియోగగ్గాని శోషిల్లి యె 
క్కటి ని|దించుచు నున్న పాంథవనితన్ గర్జావచః[పౌఢిమన్ 

దటి దుద్ద్యోతము నూపు నట్టనడురే థారాధర శేణికిన్. 

11. గీ; మాఘమాసంబు పులివలె మలయుచుండ 

బచ్చడం బమ్ముకొన్నా(డు పణములకును 

ముదిత చన్నులు ఫొ లేని ముర్మురములు 

*చలికి నాజగోయ కేలుండు సైరికుండు. 

ఈ రెండునుగాక ఈ కింది పద్యము స పళతిలోనిదిగా లక్షణ [గంథ 

ములలో గానవచ్చుచున్నది. 

వారణ సేయుదాన గొనవా నవవారిజమందు దేటి (గొ 

వ్వారుచునుంట సీ వెణు(గవా పీయ హా తెజగంటిగంటి కె 

వ్వారికి గొంపురాదు తగవా మగవారల దూర నీ విభుం 

డారసి యీనిజం బెణు(గు నంతకు నంతకు నోరు నెచ్చెలీ | 

9. పండితారాధ్య చరి(త్ర : 

ఇది పాల్కురికి సోమనాథుసి ద్విపద కావ్యమునకు పద్యానుసరణము, 

నైషధ కృతిపతియెన మామిడి సింగనామాత్యుని అన్నగారి కిది కృతి. 

కం॥ జగము నుతింప(గ జెప్పితి 

పెగడయ్యకు నాయనుంగు6 బెద్దనకు గృతుల్ 

నిగమార్థసార సంగహ 

మగు నాయారాధ్యచరిత మాదిగ. బెక్కుల్. 

అని నైషధమున [వసావింవబడినది గనుక తత్పూర్వ రచనయే! 

4. శృంగార నై షధము : 

దీనికి మూలమైన శ్రీహర్షునిగంథమునకు నై షధీయ చరితమని పేడ. 
ఈ కథకు మూలము భారత ఆరణ్యపర్యములోగల నలోపాభ్యానము, కాని 

* ఈ పద్యమునందలి చివరి రెండుపంక్తులలో మూలములోని యర్భములేదు. 

కవి హృదయము బోధపడలేదు. 
45) 
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ఆ మూలకథనంతను శ్రీహర్షుడు (వాయలేదు. అందుచే నైషధీయచరితము 
యథార్థముగ సార్థకము గాదు. [వాసినంతవరకు వివాహ పర్యవసాయియెన నల 

దమయంతుల _పప్రణయగాథ మ్మాతమేగల యీ [గంథమును శ్రీనాథుడు 

శృంగార నైవధ మనుటలో నెంతో బొచిత్యమున్నది. కష్టమయమైనా నాయికా 

నాయకుల ఊఉ _తరక శాభాగమును శ్రీహర్హుడు [వాయ తల పెట్టలేదో లేక 

తల పెట్టియు గంధమును ఆసమా_ప్తముగానే వదలెనో నిష్క రగా చెప్పలేము. 

అయినను ఆతడు సంపూర్ణ కథను [వాయ సంక ల్పెంచినట్లు అను మానించుటకు 

కొంత ఆవకాశము లేకపోలేదు. ఎట్టన నల దమయంతుల కష్ట పరంపరకు, 

క లిద్వాపరముల కోపము కారణభూతము. (శ్రీహర్షుని [గంథమున ఈ వాతలు 

(పవెశ పెట్టబడినవి. నిషధపురమున ఆవి నలుని యావేశించుటకు రం, ధాన్యేషణ 
చేయుచు నివాస మెర్పరచుకొన్నట్టు కూడ నిర్దెశింపబడినది. ఉత్తర కథ వాయ 

తలపని కవి ఆ కథా కావ్యమునకు వీజరూపమైన కలి ద్వాపర పవేశమును 

చేయడు. కావున ఆదియందు సమగ నలచరితమునే [వాయ సంకల్పించియు 

శ్రీహర్టుడు ఏ కారణము వలననో ఉత్తర కథను [వాయలెదని తలచుట అంతగా 

తప్పుకాదు. కథాపణాశికలో భారతకథకును నై షధీయచరితమునకును 

భేదమేమియు లేదు. నలదమయంతుల పరస్పర _పేమ-హంసదౌత్యము- 
సలదౌత్యము-స్వయంవరము-వివాహము, అనెడి యైదు కథాంశములు ఇందును 

ఆందునుకూడ సమానమే. కాకపోతే అనతి వి సృతమెన పురాణకథను విపు 

లాతి విపులమైన _పబంధపన్తువుగా పరివ ర్రనము చేయునపుడు రస సంపాదన 
వ్యాజమున కవి _పదర్శించిన వర్ణనా బాహుళ్ళ్యమువల్ల ఈ కావ్యము ఇరువది 

రెండు సర్గల [గలథముగా పెరిగినది. భారతమును దానికి పరిశిక్ట భాగమైన 

హరివంశమను తెనుగున నవతరించిన విమ్మట శ్రీనాథునివంటి సాహిత్య రన 

లోలుపుడై న (పజ్జాశా విషయ[పధానములై న ఇతర పురాణములను కాక రస 

(పథానమైన యేదేని ఒక సంస్కృత కావ్యమును చేవట్టుట న్యాయమే కాని 

(శ్రీహర్షుని కంటె ఆన్ని విధముల ఉ త్రముడై న కాళిదాసుని కావ్యములుండగ ఈ 

ఆం|ధకవి శ్రీహర్షునే యేల వరింపవలయును? దీనికి మూడు కారణములుండ 

నచ్చునని నాకు తోచుచున్నది. 

మొదటిది; కృతిపతియైన మామిడి సింగనామాత్యుడు= 

“శ్రీహర్ష సుకవి కవితా 
లె 

వ్యాహార కథానుధారసా స్వాద నుఖ ౮ 
© 
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(శ్రీ హర్షోదయ నిత్య స 

మాహితమహితాంతరంగుళోడు........ 

ఆ కృతిపతికి అభి హూనపాత మైన |గంథము నాతనికోర్కె పె తెనిగించుట 
కృతికర్త విధి గావున దాని చేపట్టక తప్పదు. 

రెండవది: వేమభూపాలుని ఆస్థానమున వామనభట్టబాణు డను ఒక 

సంస్కృృతకవి కలడు. ఆతడు నలాభ్యుదయ మను పేర నిషధరాజ చరితమును 
సంస్కృతమున నొక కావ్యముగా [వాసెను. అందు వామనుడు తన (_పజ్ఞ 

నెంతగా (పదర్శించినను, శ్రీహర్ష్యున న్రైషధముండగా సంస్కృత వాజ్బయమున 

ఆతని నలాభ్యుదయము రాణింపదు. ఆది ఫలములేని వ్యర్థ పయత్నము. 

మామిడి సింగనామాత్యుడు వావనుని సంస్కృత [గంథముకంటె రెడ్డిరాజుల 

ఆస్థానమున శ్రీ హర్టుని నై షధమునే ఆం[ధభాషారూపమున _పతిష్టించుట్క, తన 

కును తన యాస్టానమునకును, కవికిని ఆం|ధవాజ్మయమునకును (పతిష్టాకర 
మగునని భావించియు౦డును ; ఆడి శ్రీనాథునకును సమ్మత మై యుండును. 

మూడవది : అనువాద మనగా కేవల మూలవివేయత పాటించుటగాక 

స్వతం(తించి స్వీయ (పజ్జ్ఞా (పదర్శనముతో మూలమునకు వన్నె బెట్టగ ల 

(శ్రీనాథునివంటి మహాకవికి కాళిదాసుకావ్యములు ఉపకరింపవు. కవి కులగురుని 

కావ్యములలో అనువాదకుని స్వతం్యతవిహారమునకు అవకాశముండదు. మరి 

స్వతంతతను అవలంబింపకయే యథామూలముగ రసవంతముగా, అనువదింప 

రాదా యనుకొన్న (శ్రీనాథుని విశ్భంఖల [సతి భా విహారము ఆ నిర్భంధ మును 

ఆంగికరింపదు ఆడియుగాక, శ్రీనాథుడు చిన్ననాటనే వేద వేదాంగాది పాండిత్య 

మును సంపాదించి, సాంక్యాది సిద్ధాంతములను, శైవ వెస్ట వాద్యాగ మంబులను 

పాతంజలాడియోగ ములను, న్యాయ వై శేషికాడి దర్శనములమ _ ఆమూలాగము 

ఎజీంగిన మహావేత. ఈ వైదుష్య మంతయు [గంథరచనలో ఫలప్రదము 

కానలయు నన్నచో అంత వెదుష్యభూయిష్ట మెన కావ్యమే అందులకు తగిన 

సారవంతమైన కేత్రము సంస్కృతవాజ్మయములో అట్టి కావ్యము శ్రీహర్సుని 
నై షధియ చరితమే. కావున తళ (సజ్ఞను, స్వతం[తతను, వె దుష్యమును, (వద 

ర్భించుటకు తగినక్షేతమని శ్రీనాథు డిం దడుగిడి యుండవచ్చును. ప్రై ప్రశ్నకు 
నాకు తోచిన సమాధాన మిది: 
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నైషధీయ చరిత పరామర్శ 
ర 

నైషధము సంస్కృత వాజ్మయమున నతి పౌఢసాహిత్యమని పూజింప 

బడిన మహాకావ్యము, సాహిత్యములో |పౌఢి యనునది కావ్యశిల్పమునకు సంబం 
ధించినది కాని, శ ద్దాడంబరమునకు సంబంధించినది కాదు. దురదృష్టవశమున 

ఈ యర్థమును విస్మరించి దురవబోధ నారికేళపాకమయమైన కావ్యములనే 
(పౌఢకావ్యము లని సాహిత్యపరులు వాకొనుట పరిపాటి మైనది. ఆది యట్టుండ 

నిండు. శ్రీహర్దుడు సహజముగా మహా మేధావి. ఆ మేధావి నిసర్గ కవికాాపతిభ 
కూడ కలవాడు. ఈ సహజశ కుల కాతడు చేసిన సమస్త విద్యావ్యాసంగ మును 

తోడ్పడి అతనిని మవాపండితుని జేసినదిం పాండిత్యరూవమైన ఈ వ్యుత్పత్తి 
సహజ్మపజ్ఞకు మించిన దగుటచే నాతని కవితాకన్య మోయలేని భారమును 

దాల్పవలసి వచ్చెను. ఒకొ_క్కయెడ ఆమె సహజ సౌందర్యమునే మరుగు 
పరచిన కృ్మతిమాలంకృతి కానవచ్చును. పాండిత్యయుత మైన మేధావిత 
యాతని యూహను ( భావనను కాదు J! చితవిచిత భూముల సంచరింపజేసి 

అతిలోకములై న అర్థకల్పనల జేయించును. ఆ యర్థకల్ననలు అత్యుదా త్తములు, 

ఆశ్చర్యజనకములు నై యుండును. 

ఈ [గంథమున - అలవోకగా యే గంథమును స్పృశించినను - ఈ 
గుణములే |పస్ఫుటము లయి పాఠకుల నాశ్చర్యపవాహమున మునులు 
వెయించును. ఎడనెడ హృదయావర్థకమును, భావనాగమ్యమును నైన సరస 
క వితాదృష్టియు దర్శన మిచ్చుచుండును. మొతముమీద _పజ్జాజన్య మయిన 

ఈ భాగము తక్కు వగను, వ్యుత్పత్రిజన్య మయిన యా భాగ మెక్కువగను 

ఉండు నన్నచో నంతగా నపరాధము కాదు. ఎంత గొప్పవాడయినను ఈ కవి 
కొళిదాసాదులతో పోల్చదగిన వాడు మా|తము కాడు. రన పరిపోషణమునం 

దేమి, బౌచిత్య పరిపాలనమునం దేమి, కథాకథనమునం దేమి, చతుర[స ళోభి 
యైన మూర్హీసౌష్టవమునం దేమి ఆ కవికుల గురువునకు గల కౌశలము ఈత 

నికి లేదు. మరి యెప్పటి కప్పుడే ఒకొక్క ళ్లోకరచన ఈతని దృష్టి నరి 
> టాయమన 

1. భావన : IMagination _ ఊహ ; Faney, 



లిం? 

కట్టునుగాని సమ(గ కావ్యనిర్మాణపు దెనకు (ప్రసరింపదు. ఈతని ఆర్థకల్పనలు 

యెంత ఆశ్చర్యజనక ములై నను వాటిలో కొన్ని అనౌచిత్య కళంకితములై యుం 
డును. ఈ దోషారోపణము నేటిసాహిత్య ధర్మ ములబట్టియు (పమాణములబట్టియు 

చేసినది కాదు. ఈ యనౌచి త్యముతోపాటు పునరు కి,భావాతిచాలనము, వర్షనాదై 

రము ఈకావ్యములోగల మరికొన్ని ఆవగణములు. అయినను ఈ [గంథమున 

చక్కని ర సవద్దట్టములు లేకపోలేదు. అట్టి వాటిలో నలదౌత్యము సుందరాతి 

సుందరము, ఆ భాగమే ఈ కావ్యమునకు ఆయువుపట్టు. శేముషీమూ ర్రులై న 

నాయికా నాయకులిరువుచు తమతమ (వక నిష్టను అచలితముగా కాపాడుకొనుట కె 

పరస్పర సంభాషణ చేయు సమయమున _పదర్శింపబడిన చాతుర్యము, గాంఫీ 

ర్యము, స్వాభావికత, దీరత్వము అతి రమణీయములుగా నున్నవి. అందును 

ఆదిగ ర్భేశ్వరియు, బుద్ధిశాలినియు అగు దమయంతి వాదమున దేవదూతను 

గెలువలేక కంటనీరు పెట్టుకొను తణము సరనులకంట నీరు తెప్పించును. ఇట్టి 

గుణాగణ సంకలితమైన ఈ కావ్యమును చేపట్టి శ్రీనాథు డెట్లు అనువదించెనో 
చూతము. 

అనువాద పద్దతి 

శ్రీనాథుడే తన ఆంధ్రీకరణ పద్దతిని గురించి [గంథాంతమున “అశేష 

మనీషి హృదయంగమంబుగా శబ్దం బనుసరించియు, ఆభి|పాయంబు గుర్తించి 

చియు, భావం బుపలక్షించియు. రసంబు పోషించియు, అలంకారంబు భూమిం 

చియు, జొచిత్యం బాదరించియు, అనచిత్యంబు పరిహరించియు, మాతృకానుసా 

రంబున, చెప్పబడొ”నని వక్కాణించెను. శృంగార నైషధము కవి (పతిజ్ఞాను 

సారము మనీషి హృదయంగమంబుగా నున్నదని ఒప్పుకొని తీరవలెను ఈ 

కావ్యమును హృదయంగమంబు గావించుటలో ఆయన పాటించిన నియమము 

లలో మొదటిది అనౌచిత్యమును పరిహరించుట; దానితోపాటు పెని పేర్కొన్న 
పునరుక్రిని ఆతిచాలనమునుకూడ పరిహరించి దిర్హ వర్ణనలను సంగహపరచుట 

ఈ సంస్కారములు మాత్సాకానుసరణములని చెప్పుటకు వీలులేదు. అనుసర , 

ణము మార్పులను ఆంగీకరింపదు. 
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ఇక మాతృకానుసారము అనునవి మూలములోని శబ్దమును యథాతథ 

ముగ (పయోగించుట, అభ్మిపయమును భావమును ఉపలకీంది | 

సంపాదనార్థము విశదికరించుట, కథాన్ముకమణికను యెయ్యెడను విడనాడ 

కుండుట, మొదలగు [పథానాంశములలో వ్య క్రమగుచున్నది. వీటి నని*ంటిని 

ఉదాహరణములతో నిరూవీంచుఓకు ఒక (పశ్నేక క్ర వారస: ఎగము చేయవలెను. ఆ 

పరిశీలనము ఇందు పొసగదు. అయినను కొలడిపాటి ఉదాహర ణములతో 

ఆంధానువాద స్వరూపమును సైలముగా చూపవచ్చును. మరియు ఆనౌచితా;ది 

పరిహరణపద్ధతిలో కూడ కొన్ని అపవాదమ.లు కలవు. కవి ఆ జాతిలో 
కొన్నింటినే పరిహరించి కొన్నింటిని ఆదరించెను. అన్తే పునరుక్తులలోను 
కొన్నింటిని అంగీకరించెను. రసవిహీ .నులును, సంకేతి3 ములునైన శానై వా) 

ర్భములను కొన్నింటిని తోసిపుచ్చి మరికొని  ంటిని ఒప్పుకొనెను. కాత 

పరిహరణీయము లన్నింటిని పరిహరించినచో విద్వాంసులు తనకు అసమర్థకా 

దోషమును ఆపాదింతురేమో యని శంకించి యుండవచ్చును. లేదా మూలము 

నకు మిక్కి లి దూరగతుడగుటకు సమ్మతింపనివాడు కావచ్చును. ఏమైననేమి, 

(శ్రీ నాథుని శృంగార నె నైషధము ఢశ్రీహ రుని నెషధీయ చరితముకంపె రసవ త్తర 

ముగా నున్నదనియు య గుణాధిక్యమునకు కారణము అనువాద పద్ధతి యనియు 

సరసులును, ఉభయభాషాకోవిదులును ఆయిన విద్వాంసులు [తీకర ణశుద్ధిగా 

నంగీకరించిరి. 

సన్ని క డగ q 

le ఆనుచితార్థములు : 

దమయంతికడ ప హంస చేసిన నలవర్ణనల సందర్భమున ఈ కింది 

నాలుగు శ్లోకము: ను శ్రీనాథుడు ముట్ట లేదు. 

1. “శృణ్యన్ సదార స్తదుదార భావమ్ 

హృషున్, ముపళర్లోమపులోమజాయాః లో 

పుదే*న వాలోకత లోకపాలః 
ప 
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మున భర్త ఆనంద బాష్పావృత నేతు డగుఓచే చూడలేదట. మాచి ఉంటే ఆమె 
శీలమును శంకించెడి వాడు). 

Il “స్తాప్రీశ్షం దే శణక్చితి తద్గుణాఘాన్ 

[పసహ్య చేతో హర తోర్ధకమ్భు?। 

అభూద పరా ంగుళిరుద్ధక ర్లా 

కదాన కండూయన కై త వేని” 

(ఈశ్వరుడ:; మనోహరములై న నలుని గుణములను ఆలకించుచుండగా, ఆయన 

శ రీరార్థ భాగమైన పార్వతి [యింకను విన్నచో మనను చలించు ననెడి భావ 

ముచే గాబోలు] కర్ణకండూయన నెపమున వేలితో చెవిని ఎన్నడు మూసికొన 

లేదు 2) 
ళ్ 

11] “అలం సజన్ ధర్మ విధా విభాతా 

రుణద్ధి మౌనస్య మిషేణ వాణీమ్ః 

తర్క మాలిజ్య రనస్య తృ పామ్ 

న వేద తాం వేదజడ స్స వ(క్రామ్ 1” 

[1బహ్మ అనుష్టానమన నిమగ్నుడై మౌనమిషచే వాణిని తన ముఖముననే 
(బయటకు వెడలసికుండ) బంధించి యుంచెనట, ర సలుబ్ధి యైన యా వక 

స్వభావురాలు నలుని కంఠమును కౌగిలించుకొని యుండుటను ఆ వేదజడుడు 

ఎరుగడు, (నలుని ముఖమున సరన్యతి యున్నదని తాత్పర్యము.) | 

IV “శ్రియ స్తదాలిజ్ఞనభూర్న ధూతా 

(వతక్షతిః కా౬ఒపి పతివతాయాః ;? 

సమస్త భూతాత్మతయా న భూతమ్ 

తద్భర్తురీర్ష్యా కలుషాణునాఒవపీ 1” 

(లక్ష్మీ నలుని కౌగిలించుకొనియే యున్నను ఆమెకు పాతివత్యక్షతి యేమియు 

కలుగలేదు, సమ_స భూతా స్తరాత్మయై యున్న విష్షునకు ఈషణ్మాాతమైనను 

ఈర్ష్య కలుగలేదు.) 

జగన్మాతలైన _తిమూరుల భార్యల గురించియు వారితో సమాన పతి 

ప త్తిగల శబీదేవిని గురించియు పాత్మివత్యశంకను ఆపాదించెడి ఈ క్లోకార్గములు 

ఎంత చమత్కా రములుగా నున్నను [(గంథమున [వాయ త, నవి కావు. 
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శ్రీనాథుడు వీటిని వవలుట సమంజసమే ! కొని ఆయన మానవలోక శ్రీల 
యెడ అట్టి యౌదార్యమును చూపలేదు. ఈ [కింది కోకము పైవాటితో పాటుగా 

విసర్జింప తగినదయ్యు విసర్జింపలేదు. 

1 “నకానిశి సకప్న గతం దదర్శ తమ్ 

జగాద గోత స్థలితేన కా నతమ్ 

తదాత్మతాధ్యాత ధవారతేచకా 

చకార న స్వస్య మనోభవొదృవమ్ ” 

“వాని కలలోన కానని వనజము ఖియు 

వాని మార్పున( బేరొని మానవతియు 

వానిగా శాత్మ భావించి వరుని గవయ 

నప్పళింపని సతియు లేదయ్యె నెచట.” 

తెనిగింప కూడని ఈ శ్లోకమును తెనిగించినను మూలములోగల అర్హీ లార్గమును 

కొంతవరకు పలచ బరచుట మెచ్చదగినడి. 

ఈ జాతిలోనిదే రంభనుగూర్చి చెప్పబడిన శ్లోకము, ఆమె దేవలోక స్రీ 

యైనను వేశ్యయే గావున ఆ శ్లోకమును తెనిగించుటలో ఏమియు దోషము లేదు. 
ఆ తెనిగింపు సయితము మూ లార్భ్గ మునకు ఎంతో వన్నెపెట్టుచున్నది చూడుడు. 

11 “అస్మత్కిల కోత నుధాం నిధాయ 

రంభా చిరంభా మతులాం నలన్య 

త|తానురకా తమనాప్య భేజే 

తన్నామగస్టా న్నలకూబరం సా 

(హంస దమయంతితో చెప్పుచున్నది; రంభ మా వలన ఆతులిత మైన నలుని 

సొందర్యమును గూర్చి శ్రవణ పేయముగా విని ఆతనియం దనుర కురాలయ్యు 

పొందలేక నలనామ వాసనగల నలకూబరుని భజించెను.) 

చం॥ “ వినుకలి( గూర్మి జిక్కి పృథిపీభువనంబునకున్ డిగంగ నే 

యనువును లేక రంభయను నచ్చరలేమ నలున్ వరింప బూ. 
నిన తనకోర్కి నొక్క మెయి నిండగ జేయుటకై భబించె దా 

గొనకొని వేల్పులందు నలటూబరు తచ్చుభనామ వాసనన్*” 
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మరియొక రీతినిగూడ ఈతడు అనౌచిత్యమును పరిహరించుటలో మూల 

మునకు మెగుగు పెట్టినాడు. ఎట్టన శ్లోకమును కేవలము విడిచి పెట్టక ఆందలి 

అనుచితములగు పదముల వదలిపెట్టి, వాటి స్థానమున నముచిత వదములు సమ 

కూర్చి తెనిగింగొను. 

11] “నువర శెలా దవతీర్య తూర్ణమ్ 

స్వర్వాహానీ వారిక ణావకీిర్ణెః 

తం వీజయామః స్మర కేళికాలే 

_ పై ర్న్భ్యపం చామర బద్ధ సఖై్యైః” 

మూలము నండలి ఈ యర్థము మెచ్చదగినడి కాదు. నలుడు స్మర కేళీ 
లాలసుడై యున్నపుడు హంస లాతనికి వీవన వీచెననుట యు _క్రముగాదు. పైగా 

ఆది దమయంతితో ననవలసిన మాటగాదు. ఈ విరసపుమాటను తొలగించి 

శ్రీవాథు డతినిపుణముగ హంనల సేవాస్వరూవమును మార్చి మూలమునకు 

వన్నె పెట్టును, 

లేశ “కనక శ శైలంబు డిగ్గి యాకాళ సింధు 

సలిలముల దోగి మిగులంగ జల్లనై న 

చారు హాటకమయ గరు చ్చామరముల 

ఏతు నతనికి వెళాఖవేళలందు.” 

పీట్రికేమి_దమయంతి _(వత్యంగ వర్ణనలో న్కు బువ్యముబంతి వర్షనలోను, 

కలి పురుషుడు రాజసూయాళ గమేధతం[తములను చూచిన సందర్భమునను, 

ఇంతకంటే జుగుప్సావహములై న శ్లోకములు కలవు. శ్రీనాథుడు వాటిని విడిచి 
పుచ్చలేదు, 

వ. పునరు క్రి విసర్ణనము : 

(అ) దీనికి మొదటి ఉదాహరణముగా కావ్యారంభమునగల మొదటిరండు 

శ్రోకములే చాలును. అవి నలుని కీర్తి ప్రతాపవర్ణనలు కలవి. 

1. చోనిపీయ యస్య క్షితి రకీణః కథా 

సథాదియనే న బుధా సుధామవి 

(46) 



లీర్రిబ 

నలః సితః చృతితకీర్తి మండల! 

సరాశిరాసీ న్మహసాం మహోజ్ఞ్యలః'' 

(ఏ భూపాలకుని కథలను కర్ణ పుటములతో [గోలి దేవతలు అమృతమునుగూడ 

ఆదరింపరో అట్టి సితచ్చ|తితముగా చేసుకొనబడిన కీర్తి మండలుడును, మహో 

జ్వల తేజోరాసియునై న నలుడను రాజు కలడు.) 

2. “రపెః కథా యస్య సుధావధీరిణీ 
నల స్పభూజాని ర భూద్గుణాద్భుత ః 

సువర్ణ దజ్జెక సితాతప_త్రి)త 

జ్వలత్పఏతాపావ? క్రీ ర్హిమణ్ణులః ” 

(ఎవని కథ అమృతముకంటె యెక్కువ రసవంతముగా నుండునో అట్టి నలు 
డను రాజు కలడు. ఆతడు తన కీర్తి మండలమును సితచ్చ_త్రముగాను, 

(పతాపావళిని దండముగాను చేసికొనెను.) 

మాటలలో భేదముతప్ప ఈ రెండు క్లోకములలోను అర్థము ఒకటియే. 

అందుచే శ్రీనాథుడు మొద టిదానినివదలి రెండనదానినే “తపనీయదండై కధవళా 

తపతితోద్దండ తేజః కీ_ర్తిమండలుండు” అని ఒక సీసపాదములో తెనిగించెను, 

(ఆ) ఈ శ్లోకములు నలుని ముఖసౌందర్యమును వరిం చునవి ; 

1. “స్యకేశిలేశస్మిత నిస్టితేన్గునో 

నిజాంశద్భ_కర్డిత పద్మ సంపదః 

అతద్వయీ జిత్వర సున్దరా న్తరే 

న తన్ముఖస్య [పతిమా చరాచ రే” 

(మందస్మిత లేశముచే జయింపబడిన చందుడు కటినటువంటియు, 

కన్గవదే తిరస్క రింపబడిన పద్మసంపద కల్గినటువంటియు, ఆతని ముఖమునకు 
ఆ రెండింటిని మించిన ఆన్యసుందర వస్తువు లేని ఈ చరాచరమునందు వేరొక 

ఉపమానము లేదు, 

2, ““సరోరుహం తస్య దృశై వ నిర్జితమ్ 
జితాః స్మితేనైన విధోరపి శ్రియః 

కుతః పరం భవ్య మహో మహీయసీ 

తదాననస్యోపమితి దరి దతా” 
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(అతని నే తములచే పద్మములు నిర్జింపబడెను. చం|దుని శోభ ఆతని 
మందహాసముచే జయింవ£జడెను, అంతకంటె (శేష్టమైన వస్తువు లెక్కు డ గలవు? 

ఆతని ముఖముతో పోల్చుట కహో ఎంత వస్తుదారి[ద్య మేర్చడెను?) 

ఈ రెండు ళ్లోకముల యర్థము ఒకటే. సరోరుహ మిత్యాది క్లోకమున 
కవతారికలో “ఉ క్రమేవార్థం భంగ్య న్తరేణ” అని ఉ క్రార్థమే పునరుక్తమని 
వ్యాఖ్యాత యగు మల్లినాథ సూరియే నుడివియున్నాడు. శ్రీనాథు డిందు మొదటి 

శ్లోకమును మాతమే తెనిగించెను. ఆ పద్యమిని : 

చ దరహసితావదీరిత సుధాకరబింబము నేత నిర్జితాం 

బురహమునైన యానిషధ భూవరు నుల్లసి తాననంబుతో 

సరి మణీ యొండు గల్లమికి సంశయ మేటికి( దద్ద్వయీ విజి 

త్వరికమనీయ వసురహితంబగు నట్టి చరాచరంబునన్ 

9 వ్యాకరణ విశేషములు : 

సౌందర్యాపాదమైన రసభావము గాని, రమణీయార్థము గాన్ని లేక 
కేవల శాస్త్ర పసంగ మయములైన శ్లోకములు కొన్ని తెనిగింపబడలేదు. వాటిలో 
ఈ (కింది కోక మొకటి. 

“అధరం కిల బింబనామకమ్ 

ఫలమస్మాదితి భవ్య మన్యయమ్ ! 

లభతేఒధర బీమృమిత్యదః 

పద మస్యా రదనచ్చదం వదత్ ॥”' 

(దమయంతి ఓష్టము వింబముకంచె (దొండపండు కంటె) అధరము 

గనుక (తక్కువ గనుక ) ఆమె ఓష్టమునుగురించి ఆధరబింబము అని చెప్పెడి 

మాటకు చక్కని ఆన్యయము కుదిరెను.) 

మరి యింతకంకెను క్రిష్టతర మైన వ్యాకర ణార్భముగల ఈ [కింది శ్లోక 

మును విడిచిపుచ్చక తెనిగించెను. 

“ఇహ కిముషసి పృచ్చాళంసి కిం శబ్దరూప 

(పతినియమిత వాచా వాయ సేనై ష పృష్టః 
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భణ ఫణిభవశాస్తే) తాతజఃస్థానినౌ కా 

వితి విహిత తుహీ వాసో త్తరః కోకిలో౬ భూత్ 

పాణిని వ్యాకరణమున లోట్ (పథమ మధ్యమ పురుషలు ఏకవచన 
(పత్యయములు తు, హి, అనునవి. ఆశీరర్ణకమునందు వాటికి “తాత్' అనే 

ప్రత్యయము వేటిస్థానమున ఆదేశమగునని పళ్నింపగా కోకిల హి యని సమా 
ధానము చెప్పినదబ. తెల్లవారగనే కాకి, ‘కావ్ కావ్ ఆని అరచును. ఆది 

వసంతబుతువు గావున కోకిల ఆదే సమయమున *తుహి తుహి'యని కూయును. 

ఈ కోకార్డము తెనుగునకు తెచ్చుట ఆసంభవమని సందేపించెడి వారిని 
నిరుత్తరలను చేయుట కేమోయనునట్టు శ్రీనాథుడు ఈ |క్రించిపద్యమున ఎంతో సుక 

రముగా తెనిగించెను. ఈ అనువాదములోని సౌలభ్యము పండిత (_పశంసార్హ ము. 

శ్రా (_పాతఃకాలము వాయసంబు “పణినాపత్యో క్ర ఇాస్త్రంబులో( 

దాతజ్స్థానులు చెప్పుండెవ్వి ?'యను చందంబొప్ప( గాకాయనం 

జాతుర్యం బలరార నుత్తరము విస్పష్టంబుగా( గోకిల 

వాతం బిచ్చె. దుహితుహీ యని గృహారామ (పదేశంబులన్. 

4. దిర వరనల సంకీ వత: 
ఇయు 93 చ 

నలుడు అశ్వారూఢుడై సపరివారముగా వాహ్యాశివెడలి ఉపవన విహారము 

చేయుటను వర్ణించిన మూలమునందలి బహుశ్టోకములను, తాతృర్యమాా తముగ 

రెండు వచనములయందు సంగహపరచి తెనిగించెను. ఆ తెవిగింపులో కొన్ని 

శ్లోకములు వదలిపెట్టబడినవి. అపి దమయంతీ విరహవర్ణన సందర్శములందు 

గల చం[దోపాలంభనము, మన్మ థోపాలంభనము మొదలగు ఘట్టములవం టీ 

ఘట్టము లనేకము లీతని ఆంధీకరణమున సం్యగహింపబకినవి. (గంథారంభ 

మున మొదటి పద్యములోనే మూలమున ఏడెనిమిది క్లోకములలోగల నలవర్ణన 
యందలి కొన్ని పం కులను వదలి, తక్కినవాటిసి తాత్పర్య మా|తముగా 

తెనిగించెను. 

ఇంక శబ్దము ననుసరించుట, అభి|పాయమును గుర్తించుట, భావము నుప 

లక్షించుట మొదలగు అనువాద విశేషములకు కొన్నిఉదాహరణములు చూ పెదను. 
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ఈ కింది శోకమును విదర్భరాజు పాసాదముమీది గాలికి జెపణెప 

కొట్టుకొనే ధ్వజపటమును ఉ|త్రేక్షించిన శ్లోకము. 

అ శాంత శుతిపాఠపూతరసనావిర్భూత భూరి స్తవా౭్వ 

జిహ్మ (బహ్మముఖౌఘ విఘ్నత నవస్వర్ష కియా కెళినా 

పూర్వం గాధిసుతేన సామిఘటితా ముకానుమందాకినీ 

యత్ పాసాదదుకూలవల్లి రనిలాందో శై రఖేల ద్దివి॥ 

( పూర్వము విశ్వామ్మితుడు స్వర్గమునకు (పతి స్వర్గము సృష్టింప 

బూసినపుడు, మందాకినికి పతిగా వేరొక మందాకినీసృష్టి వ్యాపారములో అర్ధ 
భాగము పూర్తి యగునప్పటికి, నిరంతర వేదాధ్యయన పవి తములై న నాలుగు 
మోములతో ద్రహ్మ ఆ బువిని అర్థింపగా అంతలో ఆ నష్ట వదలి పెల్టినట. 

ఇప్పుడు విదర్భరాజ _ప్రాసాదముమీద ఆడుచున్న తెల్లని ధ్యజపటము, పూర్వము 
విశ్వామ్మితునిచే సగము నిర్మింపబడి, అంతతో వదలి పెట్టబడిన మందాకినియా 

అన్నట్లు న్సురింప జేయుచున్నదట.) 

ఈ [కింది పద్యము ఆ క్లోకమునకు అనువాదము, 

శ్రా! వేదాభ్యాస విశేషపూతరసనావిర్భూత భూరి స్తవా 

సాద్మిబహ్మ మఖౌఘ విఘ్నిత నవస్వర కియా కేళిచే 
వాం ౧ 

నాదిం గాధితనూజుచే సగము సేయంబడ్డ మిన్నేజు [పా 

సాద స్వచ్చదుకూలకై తవమునం జాల౦ంగ నొష్పుం బురిన్॥ 

ఈ అనువాదములో మూలమందలి నమానము యథాతథముగా 

[పయుక్తమై శద్దానుసరణమిన కిది పరమావధి అనిపించుచున్నది* ఆయినను 

మూలమునందలి “అనిలాందో ౩ఠఖేళత్ ” ఆను వాక్యము తెనిగింపబడ క పోవు 

టను కొందరు ఆశేపించవచ్చును. అఆ ఆకేపమునకు సమాధానమును చెప్ప 
వచ్చున = అట్ట అకేపణ కవకాశము లేని యింకొక ఉదాహరణము చూడుడు. 

కౌతుకమ్ 

వేపథు 

సి 
అణాల 

సీ 
nr) 

వామ్యభరమ 

ర్మజలమ 

eye 25 | [28 

ఘ 

ఫీతి రతమసీ వాజ్బితమ్ 

దని నుఖమ సీ వీడనమ్॥ 
లాటీ లీ 

ల! న్వ్ 
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ఈ శ్రోకమునందు వై యాకరణై క వేద్యమైన విచిత సమాసఘటన 
మున్నది. దానిని వదలినచో పండితులు మెచ్చరని కాబోలు ఆ సమాసములను 

యథాక్ష రముగా తెలుగుపద్యములో నిమిడ్చి సంస్క్భుతమును జీర్ణించుకొనుటలో 

తెలుగునకు గల సౌలభ్యమును (పదర్శించెను. 

తే॥ అస్తి వామ్యభార, మస్తీ కౌతూహలం 

బస్తి ఘర్మ సలిల, మస్తీ కంప, 

మహస్తి భీతి యస్తి హర్ష, మస్తి వ్యధం 

బసి వాంఛ మయ్యె నపుడు రతము॥ 

శ్రీహర్లు డిటి విచితసమాసభఘటనలలో (పదర్శించిన వ్యాకరణళాస్త 
అచ టి వై 

వై దుష్యము శ్రీనాథునికూడ మురిపించి యుండును. కావుననే అవి తెలుగు 
భాషలో వింతగా తోచినను విడనాడలేక పద్యములలో పొందించెను. 

ఈ కంది శ్లోకము అందుల కుదాహరణము. 

సరసీః పదిశీలితుం మయా 

గమికర్మీకృత నై కనీవృతా 

అతివిత్వ మనాయి సా ద్భకశోః 

సదసత్సంశయ గోచరోదరీ॥ 

( ఉన్నదా లేదా అన్నట్లు సంశయమును గొల్పెడి యుదరము గల 

ఆ దమయంతి సరస్సులను వెదకుటకు అనేక దేశములు సంచరించిన నా 
కన్గవకు విందొనర్చెను. ) 

ఈ శ్లోకమును తెనిగించుటలో రెండు మ త్రేభములను రచించిన 
శ్రీనాథుడు పునరుకార్థమున కై నను ఒప్పుకొని మూలసమాసములనే గాక వాటితో 
పతిభటత్వము వహించి మెల్పరము లనిపించుకొన్న సమాసములను గూడ 

కూర్చి తన ఉత్సాహమునకు తృ ప్పి చేకూర్చుకొనెను. 

మ॥ మృదురీతిం (బతివాసరంబు గమికర్మీభూత నానా నది 

నద కాంతారపురీ శిలోచ్చయు(డనై. నైకాచ్చుత శ్రీజిత 

(తిదివంబైన విదర్భదేశమున నారీరత్నముం గాంచితిన్ 

సద సత్సంశయ గోచరోదరి శరత్సంపూర్ణ చం(దాననన్. 
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మ॥ కమలేందీవర షండమండలిత సత్ కాసార సేవారతిన్ 

గమికర్మీకృతనై కనీవృతు(డనై. కంటిన్ విదర్శ్భంబునన్ 

రమణిం బల్లపపాణీ( బదశ్టైనయనన్ రాకేందుబింబాననన్ 

సమపీతస్టని న స్పి నాస్తి విచికిత్సా హేతు కాతోతదరిన్॥ 

విధిం వథూసృష్షి మపృచ్చమేవ 

తద్యానయుగ్యో నల కేశియోగ్యామ్ 

త్వన్నామవర్జా ఇవ కర్ణపేతా 

మయాస్య సం,క్రీడతి చ [కిచ కే॥ 

(హంస దమయంతితో ఆనినమాట : ““బహ్మ రథమునకు వాహనము 

నై నపుడు నల కేశియోగ్య యైన యువతీసృష్టిగురించి అడిగితిని. ఆయన రథ 

చక్రము తిరుగుచుండగా నీ నామాక్షరములే నా చెవిని బడినట్టుండెను.) 

శ్రీనాథు డీ క్లోకమునందలి భావమును స్పష్టీకరించి తెనుగుదనము 
మూర్రభవించెడి నుడికారమ.తో మూలమునకు వన్నె పెట్టు అనువాద పద్ధతిని 
చూ పెను. 

చం॥ అడిగితి నొక్క నాడు కమలాసను తేదికి వారువంబునై 

నడచుచు “నుర్విలో నిషధనాథుని కెవ్వతె యొక్కౌా భార్య య 

య్యొుడు”నని ? చకఘోషమున నించుక యించుకగాని, యంత యే 

ర్పడ విననై తి; సీ వనుచు( బలి న చందము దో(చె మానినీ! 

విశేషించి సీసపద్యరచనలో శ్రీనాథు డవలంబించిన ఆనువాద పద్ధతి 

రిక విశిష్టగుణము కలది. ఆర్థసంవాదములు కల శ్లోక ములు కొన్ని యేక|త 

తటస్థించినపుడు వానిలో నొక్కొక్కదాని నొక్కాక్క సీసపద్య పాదమున 

నిముడ్చును. సంపూర్ణ సీసపద్యరచనకు, వలయునన్ని శ్లోకము లచ్చట లభించ 

నిచో మిగిలిన పాదములను మూలమున లేని ఆర్థముతో తాను పూ _ర్దిచేయను., 

వలసినవానికంటె ఎక్కువ శోకములు లభించినపుడు రెండు మూడు కోక ముల 

సారమును ఒక పాదమునకు వలయునంత మాతమే గైకొనును. పాయికముగా 
ఏ సీసపద్యమును చూచినను దానిలో పరస్పరము ఒండొంటితో సంవచించు 

శ్లోకములు ఇమిడియున్నవని (గ్రహింపవలయును. 
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[సప త్రాాననప|త హంస 

వం సంకన్య పత్రాణి పత త్తింణః స స్మః 

ఆనె శ్రదృళాం చాటురసామృతాని 

స్వర్ణాక లో కేతరదుర్ల భాని॥ 

(మేము | బ్రహ్మకు రథవాహకులైన హంసల సంతతివారము. మాటోటి 

వారి వచనామృతములు వినుట స్వర్గవాసులకు కాక ఇతరులకు దుర్గ్శభములు.) 

స్వర్గాపగా హేమమృణాశినీనామ్ 
నాలామృణాళా[గ భుజో భజామః 

అన్నానురూవాం తనురూపబుద్ధిమ్ 

కార్యం నిదానాద్ధి గుణా నధీ జే॥ 

(ఆకాశగంగలోని సువర్ణ పద్మ నాళా(గ ములు భుజించి, ఆ భోజనము 

నకు అనురూవమైన రూపసౌందర్యము గలవార మైతిమి. కారణము నుండి కదా 

కార్యము గుణమును [గహించును.) 

సి; నలిన నంభవు వాహనము వారువంబులు 

కులముసాములు మాకు6 గువలయాక్షి 

చదలేటి బంగారు జలరుహం౦బుల తూండ్డు 

భోజనంబులు మాకు. బువ్వుంబోణి 

సత్యలోకము దాఃక సకల లోకంబులు 

నాటపట్టులు మాకు నబ్దవదన 

మధురాక్షరములె న మా మాటలు వినంగ 

నమృతాంధసులె యోగ్యు లనుపమాంగి 

తే॥ భారతీదేవి ముంజేతిపలుకు( జిలుక 

సమద గజయాన స్మ ఖహ్మ చారి మాకు 

వేదశాస్త్ర పురాణాది విద్య లెల్ల, 

దరుణి నీయాన ఘంటావథంబు మాకు॥ 

ఈ సీసపద్య చరణములలో మూడింటికి ఆనువై న మూలార్థములు 

మూడు పై క్లోకములలో ఉన్నవి. సీసపాదములలో మిగిలిన నాలవ దానికిని 
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గీతపద్య్య క్రుంత్రక్షను మూలములేదు. ఈ గీతములో సీనపాడము వలెనే వర స్పరముు జ్రంవ్లదించు రెండు భాగములు కలవు. మొత్తము పద్యము సగభాగము ఒకు మువా అము ఆధారమనియు తక్కిన సగము మూలముతో సరితూగగల సొంత కల్పనమనియ విదితమ నును. “అందును, గీతపద్యము ఠః సీసపద్యము నకు రత్న కిరీటము వంటిది. 

(ఈ నాథునకు" సీసపద్యమునందు ఎక్కువ మక్కువ కాబోలు.అందు చేతనే సంద ర్స పౌసగినపుడెల్ల మూలములో లెకున్నను సొంతకల్పనతో ఆ పద్య 
ములు (శవాయును. వాటిలో ఈ [కింది ఉదాహరణములు పూర్వోదాహృతమైన “అసి ఇలాయు్యుభార' మనెడు గీతపద్యము పైని గల సీసపాదములు నాలుగును 
స్వతింతకమ్నుల్లు, 

రతివర న; 
ణి 

న్స్ పతిపాణిపల్లవచ్యుత సీవిబంధన 
వ్యగ బాలాహ_స్ట వనరుహంబు 

ధవకృతాధర బింబ దిశ నక్షతివ్యథా 

భుగ్నలీలావతీ [భూలతంబు 
ధరణినాయక భుజావరిరంభ మండలీ 

గాఢపీడిత వధూ ఘనకుచంబు 
వరనకాంకుర మృదువ్యాపార పులకిత 

సీరజాజీ నితంటోరు యుగళ... 

రిసుతి ; 
a. ] 

జయ భూర్భ్చువస్వ స్రీ జగదేకనాయక | 
జయ సర్వ దేవతాసార్వభౌమ 

జయ పూద్వగీర్వాణ సంహారకారణ |! 

జయ కుక్నిసిపిత విశ్వ పపంచ | 
జయ జహ్నుకన్యకా జనక పాదాంభోజ! 

జయ కోమలాంబుదశ్యా మలాంగ | 
జయ వై జయంతికా [సక్పభాలంకార ! 

జయ పుండరీక విశాల నయన! 

ర 

1. ఈ గీత పద్యమునకు మూలములేదు. ఉన్నదని చూపినవారి పొరపాటు! 
(47) 
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లే! జయ శత[కతుముఖ మరుచ్చకవాళ 
కనక కోటీర చారు సంఘటిత నూత్న 

రత్ననీరాజన[కియా రాజమాన > 

చరణ ! పీఠాంతికోద్దేశ ! జయ రమేశ ౪ 

నక్ష[త్రవర్తన: 
౯ 

నీ చుక్కలో యివి ? కావు, సురలోకవాహిసీ 

విమలాంబుకణకద౦బములు గాని 

తారలో యివి ? కావు, తారాపథాంభోధి 

కమనీయపులిన సంఘములు గాని 

యుడుపులో యివి?కావు, మృడునంబరంబునః 

దాపించినట్టి ముత్యాలు గాని 

రిక్కలో యివి ? కావు, రేచామ తుజుముకై 

జెరివిన మల్లె |క్రొవ్విరులు గాని 

తే! యనుచు లోకంబు సందేహ మందుచుండ 

బొడిచె [బహ్మాండ పేటికా పుటకుటీర 

బారు కర్పూరఫాలికాసంచయములు 

మెండుకొని యోలి నక్షత మండలములు. 

కలిభటుల వరన 
ణ్ 

సీ॥ పాతకంబులు సీలివట్టు బొందడములు 

పగలింటి నిదలు పచ్చడములు . 

పరదూషణంబులు [పాలంబహారంబు 

లన్యకాంతాస క్రి యంగరాగ 

మ్ీర్జ్యాపరత్వంబు హేలావతంసంబు 

బుధజనద్వేషంబు పువ్వుదండ 

మిథ్యాపలాపంబు మృగనాభితిలకంబు 

ఐహుళాశ స్త్త్యంబు పరికరంణజు 
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తే| పరుల6 జూప్పలు వాకొల్చ( [బసభలీఅ 

రాసభాంగరుహాగధూ మ |పకార 

బర్భరాకారదేహు అంబరము నిండి 

సరస వచ్చిరి క లిరాజుపెన్యభటులు. 

పరవ రే న; 

సీ) పణిధిలోకాసీత పరితోష వార్తాభి 
నందితామాత్య బృందార కంబు 

రాజపీథీ మహాపాసాద శిఖరా(గ 

కీలితాలంకార కేతనంబు 

గోథకేె శికాధీళ కన్యావలోకన 

వ్య(గపొరవధూసమాకులంబు( 

గస్తూరికాలేప కక్పూరరంగవ 
ల్లకభిరామమందిర [పాంగణంబు..., 

మన్మథుని రాక; 

శీ॥ రతిదేవి నెవ్వయగు రారాపు( జన్నులు 

గడకన్నులకు నింపుగడలు కొలువ 

గుడు'సెన వూవింటం గూడి కమ్మని.తూపు 

కటకాముఖపు( గేలం గరము మెజ యః 

గటిమండలంబుపై. గనకంపు( జెజింగుల 

జిలుగు బచ్చనిపట్టుంజేల మమర 

నాలీఢ పాద విన్యాసంబు శృంగార 

వీరాద్భు తములకు విందు సేయం? 

తే) జిన్ని చిగురాకు బేర్కోల. జేత( బట్టి 

పేరుటామని రాచిల్క_ తేరు నడుప 
నుక్క_డి( డయి మేతెంచె నుక్కు_మిగిలి 

కలికిగారాపు( జెలికా-డు కలికిమరు(డు. 

కావ్య సౌందర్యాపాదన సృష్టితో చేయబడిన అట్టి అమూల్యకల్పనలు 

పెక్కులు కలవు, ఆవి మూలకారుడైన శ్రీహర్షునకే మెప్పుగొల్పు సౌగను 

దనము గలని. 
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ఇవన్నియు గాక శ్రీనాథు డొకచోట కథాసందర్భమును కూడ మార్చి 

నాడు. దమయంతి స్వయంవరమునకు ముందు శ్రీమరాజు తమ కులగై వత మగు 

విష్ణుని పార్థింపగా నాదేవుని ఆదేశముచే సరస్వతి స్వయంవరాగతులై న రాజు 

లను దమయంతికి వర్షించి చెప్పుటకు స్వయంవర మండ పమున అవతరించినట్లు 

మూలమున కలదు ఈ కల్పనమున (శ్రీహర్షునకుగల విష్ణుపరాయణత్వ ము నూచి 

తమగుట తప్ప వేరు | వయోజనములేదు. శ్రీనాథుడు కీమరాజు స్వయముగా వాగ్డే 

వతను స్తుతింపగా ఆమె ఆనుగహించి రాజకుమార నిరూపణా రము స్వయంవర 

మండపమునకు దయచేసినట్టు మార్చెను. మూలమున సర్వ విద్యాస్వరూపిణి 

యైన ఆ దేవతామూ ర్తిని శ్రీ హర్షుడు ఏయే విశేషణములతో వర్ణించెనో ఆ విశే 

షణములతోనే |శీనాథుడు దేవీపరముగ దండకమునుర చించి ఫీమరాజుచే నుతింప 

జేసెను. ద్రాహ్మీద త్త త వర్మపసాదుడగు ఈ కవిరాజు భీమరాజు స్తుతిరూపముగా 

(బాహిక్రిని దండక రూపమున నోరార స్తుతించు నవకాశమును కల్పించుకొనెను. 

ఈ స్తుతిలో ఇంకొక విశేషము కలదు. శృంగార నైషధ కృతిపతిద్రైన మామిడి 
సింగనామాత్యుడు “సోమ సిద్ధాంతము “నకు వ్యాఖ్యానము (వానసెనట, ఈ దండ. 

కములో శ్రీనాథుడు ప్రయోగించిన “ సోమ సిద్ధాంత కాంతాననాయె” అనే 

చతుర్ధ్యంత విశేషణము కృతిపతికి నెంతో పరితోషము కల్గించి యుండును. 

ఎతదాం(ధీకరణ సింహావళోకనము_ -త [త్చశ్వ సి 

సంస్కృత వాజ్మయము ఆం(ధరూపము దాల్చిన చరితలో శ్రీనాథుని 

నై షధాంధీకరణము రెండవదశ. దానికి పూర్వదశ కవితయమువారు దారికీసిన 

పురాణతిహాసముల ఆం|ధీకర ణము. ఆ అనువాదమును భాషాంతరీకరణమని 

పిలుచుటయే తప్పు. భాషాంతరీకరణ నియమములను దేనిని వారు పాటింపనేలేదు. 
కథ మాతమే వారు మూలమునుండి గెకొన్న దవ్యము. అదియు నిమిత్త 

మా(తమే కాని విధాయకము కాదు. అందుచే ఆ భారతాదులను న్వతం_తత రచన 
లనవలెనేకాని, ఆంధీకరణము లనరాదు. 

ఆ పద్ధతి ఆ పురాణేతిహాసములకే చెల్లినది. కావ్యానువాదమున 
ఆ స్వతం్యతత చెల్లదు. శ్రీనాథుడు ప్రారంభించినదీ కావ్యానువాదము. కావ్యము 

(పతిళశ్లోక |పథానమగుటయే కాక ప్రతి శద్దార్భ (పథానమును అగును. అపరి 

హార్యములై న ఇట్టి మూలములను దాసభావముతో ఛాయగా ననుకరించినవాడే 
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ఇక మూడవదశ ఇటివల బొడసూపిన నాట కాం|ధీకరణముతో పారంభ 

ది. [(శవ్య కావ్యాం ధదికరణము కూడ ఆ దారినే పోవుచున్నది. ఈ నవీ 

చువాచకులు మూలము నందలి పతిపదము నర్భమును తెలుగున రావలెనని 

పాటుపడు డుచున్నారు. వీరు కేవల మన్వతం తులు వీది (పతి పరివ ర్రనము 

వలన తెలుగున ధారాశుద్ధి నకి నశించుటయే కాక, పద్యార్థము కూడ  దురవగాప 

మగుచున్నడి. మూలాపేష లేక అనభముంవరాని పద్యము లకు; ప్రావగుచున్నవి 

ఎంత పెశగులాడినను భాషాంతరీకరజమున మూలములోని లోక భావమే తెలు యమ 

గుల వచుఇనుగాని అందలి ౯ ళ్ బ్బములన్నియు పరివ ర్రనము చెంద వ్వ, అట్ట పరి 
స 

వ రనమే కావలయునేని మూల శోక మునకు దండాన్వ్యయము [వాయవచ్చు 5; ర 

పదఃమేల? ఈ మూడు దశలును |కవ ముగా-స్వతం[తము, స్వతంతాస్వతం 

తమ్ము అస్యతం[ తము.అని వేరొాన వచ్చును. 

హరవిలాసము - రచనా కాలము 

షధ రచనకును కొండవీటి రాజ్య పతనమునకును మధ్యకాలము నందు 

ఆస్టానమున మరి యే (గంథములు రచించెనో తెలియదు. 

రచించిన జాడయు కానరాదు. కాని శాసనక రగా కొన్ని శాసనములు రచించెను, 

ఆ కాలముతో శాసన రచనలు కూడ (గంథరచనలుగానే గౌర వింపబడెను. 

పెొరియు విదా ద్యాధికారిగా ఆయన నిర్వహించిన విద్యతాార రకము లనెకము లుండ 

వచ్చును. ఊరక కాలము బుచ్చుట కాక అటువంటి వాండత్య వ్యాసంగముతో 
గౌరవ! పదము ఎను, సుఖమయను. నె న జీవితమును గడిపియుండును. 

ఆ రాజకము శత్రు హస్రగత మగుటతోడనే నిరాశయుడై క్రీర్తినము 

పొర్దనార్థమో ధన సంపాదనార్థమో ఆ్యశయాంతరముల వెదకికొనుచు దేళ 
డై 

సంచారము జేసి యుండును. ఆతని జీవిత కాలములో ఆట్టి సంచారములు 

మూడు జరిగియుండునని థ్రీ వేటూరి _పభాకరళాన్ర్రిగారు ఊపించిరి. అందు 
మొదటిది, కొండవీటి నుండి నిష్క_మించటకును, ఫీమఖండము రచించుట 
కును మధ్యగల కాలమున; రెండవది థీమఖండమునకును కాశీఖండమునకును 

మధ్యగల కాలమున; మూడవది రాజమహేం[దవర రెడ్డి రాజాశయము కూడ 

మూడు సంచారములలో మొదటి దానియందు కాంచీనగర మున కేగి 
చిరపరిచితుడైన అవచి తిప్పయశెట్టికి హరవిలాసము కృతియిచ్చి యుండును. 
రెండవ దానియందు వల్టభామాత్యుని దర్శించి ఆతని పేర (క్రీడాభిరామము 
రచించి థన ముపార్టనముచేసి తదనంతరము విజయనగరమున కేగి [పౌఢ 

శాలతో “దీనారటంకాలి తీర్థమాడియుండును. మూడవ 
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సంచారములో శివరాత్రి మాహాత్మ్యము మొదలగు చిల్లరరచనలు చేసియుండును. 

పలనాటి వీరచర్శిత కవి సార్వభౌమ బిరుద పా పీ అనంతరము (వాయ 

బడినది. కావున బహుశః అది కాశీఖండ రచనానంతరము, తుది సంచారము 

లోనిడై యుండును. పైన చూపిన ఈ (గంథ రచనాన్ముకమము నిష్కర్షగా 
రుజువు చేయుటకు వీలులేని యూహయే యెనను నిరుపవ త్రికము కాదు.కావున 

నై షధమునకు తరువాతి రచన హరవిలాసము-ఆది 1420.ఒరి మధ్య కాలమున 

లేదా ఫీమఖండమునకును కాశీ ఖండమనకును మధ్య కాలమున రచింపబడి 

యుండవచ్చును. అప్పట్ల త(ద్రచనా కాలము 14లి0-8ి5్ మధ్యయె యుండును. 

ఆది రెండవ సంచార వేళ. అంతేకాని ఈ (గంథము నై షధమునకు పూర్వ 
మున గాని, కాశీ ఖండమునకు తరువాతగాని రచింపబడెననుట తగదు. 

“ఆంధ భాషా నైషధాబ్ద భవుని” అని కవి తనను గురించి హరవిలాస 
మున చెప్పికొని యుండుటచే ఆది నైషఛాంతర రచనయే యని రుజువు చేయు 

టకు పాటుపడ నక్క_రలెదు. 

కాశీఖండమున కాంచీపుర స్ర్రీలవర్ణనగల ఈ కింది వద్యమునకు సందర్భశుద్ధిలేదు. 

సీ॥ ముడువంగనేరురు మూలదాపటికి రా 

జికురబంధము లీ(గి జీరువాజు( 

బొన్నపువ్వుల. బోలు పొక్కిళ్ళు బియలుగా( 

గట్టనేర్తురు చీర కటిభరమున. 

దొడువంగ నేర్తురు నిడు వేలు జవులయం 

దవతంసకంబుగా నల్రిపువ్వు 

పచరింప నేర్తురు పదియాటు వన్నియ 
పసి(డిపాదంబుల6 బట్టుచేల 

గీ॥ పయ్యెద ముసుంగు బాలిండ్ర( [బాకనీక 

తఅచు పూయుదు రొడల గందంబు( బసుపు 

బందిక తెలు సురత [పసంగవేళ 

గంచి యజవత లసమాస్తు? ఖడ్గలతలు. 

ఇది శివశర్మ తీర్ణయా గతా సంచారము వస్తువుగాగల ఘట్టము. ఈ 

పద్యమునకు పైన 

ఉ॥ కాంచికిం బోయి [బాహ్మణు:డు కాంచె మదావళ భూమిభృచ్చిర 
ఈ 

కాంచన కంధరా నిలయు( గె టభమర్థను( గామకోటి ద 



876 

ర్ధించి భజించి జాలశ శి శేఖరు నేకరసాలనాయకు 

న్దంచె ననక పూర్వజననం౦బుల' బుట్టిన పాతకాఘముట్. 

అని [బాహ్మణుడు కాంచికి బోయి వరదరాజస్వామిని ఏకా[మనాథుస్, 

కామకోటిని దర్శించి అనేక పూరకజననంబుల పుట్టిన పాతకాఘములను దంచి 

నట్టు కలదు. ఆ సీసపద్యమునకు కింద - 

గీ॥ కాంతి యందురు కొంద అ క్కాంచిపేరు 

క|మ. గురువింద రత్న సత్యా ౦తి కలిమి 

నప్తురంబున నేడునా శ్నధివసించి 

(వాహ్మణుండు సర్వదేవతా వ తతి గోలిచె! 

అనే పద్యము కలదు. కాంచీపుర స్త్రీల నభివర్ణించెడి యా సీస పద్యము ఆ|పస్తూ 

తముగా నీ రెంటిమధ్య చొప్పింపబడెను. ఆ త్రీలవర్ణన ఆ ఉపాఖ్యానమునకుగాని 

ఆ తీర్థమునకుగాని ఘనతను గల్గించునది కాదు. అయినను శ్రీనాథుడు హర 

విలాన రచనాకాలమున కాంచికి బోయినపుడ ఆ రమణీమణులను దర్శించి 

ఆనందముతో ఆ పద్యమును |వాసికొనియుండ: ననియు దానిని ఆ పస_క్రమైనను 

కాశీఖండమున జొనిపియుండు ననియు పభాకరశాన్రీగారు అభ్నిపాయపడిరిం 

ఈ అభ్మివాయము సమంజసమే యని సరసులకు దోచకపోదు. ఆదియునుగాక 

కొమరగిరి కాలము ననే కోసావ రకము చేయగల పౌఢవయస్సులోనుండిన ఆవచి 

తిప్పయ శ్రీనాథుని మూడవ సంచారము కాలమునాటికి నుమారు అరువది, 
డెబ్బది సంవత్సరముల దీర కాలము హరవిలాసము కృతి నందుటక్రై జీవించి 

యుండెననుట సంభావ్యము కాదు. పూర్వోదాహృత మైన “చిన్నారి పొన్నారి 

చిలుత కూకటినాడు... ' అను పద్యములో హరవిలాసము పేర్కొన బడలేదు. 

కినుక ఆ గంథము కాశీఖండము తరువాతి దనెడు వాదముకూడ బలము గలది 

కాదు; ఎట్టన : ఆ పద్యము శ్రీనాథుని (గంథముల నన్నింటిని పేర్కొన్నది 

కాదు. కవి వయోదశలను, తత్కాల రచనలను ఉదాహరించుట మాతమే దాని 
ముఖ్యోద్దేశము. ఒక వయోదళలో రెండు మూడు |గంథములు రచించినను వాట్ 
నన్నింటిని బేర్కొనవలసిన ఆవశ్యకము లేదు. వాటిలో |పథానమైన దొక్కటి 
ఉదాహృత మైన చాలును. మణియు శివరా[తిమాహాత్మ్యము గాని, హరవిలాసము 



877 

గాని తదితర (గంథములవలే (శ్రీనాథుని కాన్యకళా _పాగల్భ్య మునకు లక్ష్యభూత 

ములు కాదగిన [గంథము కాకపోవుటచే దానిని ఆదరముగ కొండాడుకొను 

తలంపు లేక పోవచ్చును. కావున హరవిలాసము నె షధమునకు పూర్వము గాని, 

కాశీఖండ మునకు తరువాతగాని రచింపబడి యుండుట పొనగదు. 

గంథసమీక్ష 

శ్రీనాథుని ఇతరకృతులతో బోల్చి చూచినపు డీ హరవిలాసముశై లి 

ఆ _గంథవర్షమున కంతటికి వెలిగ్హా [పశ్యేకముగా కానవచ్చును. వానిలోని 

సమాసభూయిష్టతాజన్య మైన శబ్ద్బగాంఫీర్య మిందు లేదు. అందు [పదర్శిత మైన 

యీతని నానాళా స్త్రపరిజ్ఞానమును ఇందు లేదు. కొని, వానికంచె నమ సంస్కృ 

తాం్యధ పదమయ మయి (ప్రసన్న మయి సుబోధ మయి. హరవిలాసము 
శ్రీనాథపండితుడు గాక శ్రీనాథకవి (వాసినట్టుండును. ఈ కావ్యమున నేయెడను 
రసవత్తకు మ్యాతము లోటు రాలేదు. ఇది దేనికిని అనువాదము కాకపోవుటచే 
(శ్రీనాథుని స్వతం్యత రచనకు దృష్టాంత మయి ఆ (ప్రొఢకావ్యములలో లేని 

స్వతం,తతను గై కొన్నది. 

ఇది పురాణమును కాదు, కావ్యమును కాదు. కావ్యము కాదగిన వ ప్రైక్య 

మిందు లెదు. కథలన్నియు శివసంబంధము గల్గియుండుట యే దినగ లయైక్య్మము. 
దానిని వస్వైక్య మనలేము. ఈ కథలన్నియు ఒక దారముతో విడివిడిగా ముడి 

వేయబడిన పూవులదండవలె నున్నవిగాని అమన్యూతములుగా లేవు. సిరియాలుని 

కథ, గౌరికళ్యాణము, దారుకావనవిహారము, హాలాహలభక్షణము, కిరాతార్డు 

సీయము ఇందలి కథలు. వీనిలో మొదటిది బసవవురాణమున కలదు గాని 

పాతల నామములలో రెండింటికిని కొంత భేదము గలదు. బసవ పురాణమున 
సిరాల గర్వభంగము కథకు అంత్యానుబంధముగా నున్నది. దానికి మారుగా 

నిందు చిరుతొండని పూర్వజన్మ కథనము కథకాద్యు పోద్దాతముగా నున్నది. 

కథానాయకుడైన చిజుతొండ నంబి పూర్వజన్మలో తుంబురుడను పేరు గల 
యొక (పమథుడు. అత డొక కారణమున దుర్వాసుని కోపమునకు పా(తమై 

మానవ జన్మ యెత్తునట్టుగా శవింపబడి ఆ బువ్ని యనుగహముచేతనే పరమ 

మాహేశ్వరులయింట సిరియాళుడుగా బున్రైనట. 

(48) 
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ఈ కథ కాయువుప ట్టనదగిన ఘట్టము బాలవధావసరము. ఆది కరుణ 

పీయము. ఆ రసప్పతి శ్రీనాధునిచేతిలో న|పయత్నమగా నారు పద్యములలో 

వెల్లి విరిసినది. గురుజనము పిల్లవానికి అంత్యోపదేశము చేయు ఈ పద్యమున 

భ_క్తి వాత్సల్య శమభావములు ముప్పిరిగొని మున్నీరుగా పొంగినవి, 

/ 

మ॥ మది శంకింపకు మో మావలని పేమస్నే హవాత్సల్య సం 

పద వాటింపకుమన్న నాలుకతుదిన్ పంచాకరీ మం(తమున్ 

బదిలం బొప్ప( బఠింపుమన్న పరమ।బహ్మోర్థ సంసిద్ధి యి 

య్యది సుమ్మన్న ! యనుంగునందన ! సిరాలా | వీరశై వ వతా ! 

బసవపురాణములో ఆ ఘట్టము వీరశై వతనే దాల్చినది. అనగా సోమ 

నాథుడు దీక్షాపరుడైన వీర శ్రైవునివలెనే పిల్చవానిని వధింపించెను గాని, మానవ 

సహజమైన హృదయ[దవీకరణము కల్లింపలేదు. అత డా పట్టున వీర శైవుడె 

కాని కవి కాడు. అనతివి_సృత మైన ఆ చిన్నఘట్టముననే శ్రీనాథుడు మాత్య 

భావ, పితృభావ, బాలభావములకును నిశ్చలభ క్రికిని వై రుధ్యము లేని సామ 

రస్యమును వ్యక్తము చేసెను, 

కాని. మాయాశివుడు పిల్లవాడున్న గురుకులమున కేగి వానికి రానున్న 
యాపద నెజిగించి మనను విజచుటకు (పయత్నించినపుడు ఆ పసివాడు 
_పత్యు త్రరముగా పలికిన వేదాంత వాక్య ములును, ఐతిహ్యుములును ఆతనివయను 

నకు మించిన పెద్దమాటలుగా గోచరించును; అది సందర్భశుద్ధి లేని ఆతి పసంగ 
మనకతప్పదు. ఆ వాక్యములు శ్రీనాథునివి గాని సిరియాకునివి కావు. “పాత 

నోట కవి పలుకులు” అనెడి ఆసంగత సందర్భము లిట్టి వే. సిరియాళునకును 
పుట్టుకతోనే అట్టి జ్ఞానము, ఆ జ్ఞానమున కనుగుణమైన ఉపన్యాస ధోరణియు 
నలవడి యుండవచ్చు నని సమర్థింపవచ్చును గాని అట్టి సమర్థనలు మానవ 
సాంసారిక కథలు గల కావ్యముల విషయమున రాణింపవనసి నా యూహ, హాలా 

హల భక్షణ కథను పార్వతితో చెప్ప నుషకమించిన వాడు వినడు. అందుచే 

వక్తృృవాచకము ఉ_త్తమపురుషలో పారంభింపబడినది. కాని, కథ కొంత 

నడ చునప్పటికి కథకుడు శివు డన్నమాట మరచిపోయి ఆ వ కృవాచకమును 
శ్రీనాథుడు పథమ పురుషలోనికి మార్చెను. 
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“వెలిబోనిచ్చునె బుధుడూహించి చేయు నుకనిత్వంబుల్” అని పింగళి 

సూరన |పతిజ్ఞాపూ ర్వకముగా నిర్దేశించిన కావ్యబింధశిల్బ మర్యాదకు మన వాజ్మ 

యములోనే "పెక్కు [గంథములలో భంగముగల్గుట పొడగట్టును, 

[గంథాదిని సిరియాజనికథనే యెత్తుటకు హేతువు-ఈ కథా పురుషుడు 
అవచితిప్పయ వంశమునకు మూలపురుషుడుగా సంబంధముకల్పుటకు, అవతారిక 

కును, కథారంభమునకు నిట్టి పొత్తుకలివన (గ్రంథములు మన భాషలో జాల 
తక్కువ. 

గౌరీకల్యాణము కాళిదాస కుమూరసంభవము ననుసరించి [వాసినది, 

ఈ అనుసరణము కథానుసరణమేకాదు | నాలుగింట మూడుపాళ్ళ శ్లోకముల 
తెనిగింపే. ఈ తెనుగుసేత నై షధాంద్రీకరణ పద్ధతిని స్వతం_తాస్వతంత 

ముగా నడిచినది. కాని పార్వతీ మాయా(బహ్మచారుల సంవాదఘట్టములో 

చాల వెలితిగలదు. ఒకటి రెండు పద్యములుతప్ప రతివిలాపఘట్టమును ఆంతే. 
ఏమైనను, ఆంధ్రీకరణమున శ్రీనాథుడు నైషధమును క్రైవసముచేసికౌన్నట్లు 
కుమారసంభవమును చేసికొనజాలడు. యతథార్థానువాదమే అనిపించుకొన్న 
కొన్ని పద్యములలో ఆతినుకుమారమునుు నుకరమును ఆయిన తెనిగింపు కాన 

వచ్చును. 

దారుకా వనవిహారమనునది గౌరీ కల్యాణకథకు పరిశిష్టభాగమే. వివాహా 

నంతరము శివుడు [పమథ పరివారసహపితుడై ఆ తింట ఇల్లడ ముండెను. హిమ 

వంతుడు సమకూర్చిన రాజభోగోవచారముల వలన శివభటులు బలిసి కాబోలు 

ఓషధ్మీపస్థపురమున విశ్ళంఖలమైన అవిధేయ్మప్రవర్తన సాగించిరి. హిమపంతు 

నకు ఆల్లునిమీదను ఆతని భృత్యవర్గముమీదను, రోతపుటైను. పరమశివుడు 
మామగారి హృదయమును (గ్రహించి గణములను వెంటనిడుకొని పోయి దారు 
వనమున విడిసి భిక్షాటనము సాగించెను. అచ్చట (పమథులేకాక శివుడు సైతము 

స్వేచ్భావర్తనుడై బుషులకను దెవతలకును వెగటుదనము కలిగించెను. ఈకథ 
అనుచితాలంబన రసాభాసమునకు పబలమైన ఉదాహరణము. 

ఇందలి కిరాతార్థనీయ కథ, భారతీములోని పాశుపతాస్త్ర్మ్ర్పపదానము 
ననుసరించి |వాసినది. భారవికిని దీనికిని ఏ సంబంధమును లేదు. పాళువత 
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లాభానంతరము, అర్జునుడు స్వర్గమునకేగుటయు, ఊర్వశిచే శప్తుడగుటయు, 

నివాతకవచ కాలకేయాదులను జయించుటయ్ము దేవేందుడు రోమహర్షునిచే 

పాండవులకు నర్జును కుశలవార్త పంపుటయు ననెడి కథాభాగము “పాశువతాస్త్ర 

[పదానము” అనెడి శివవిలా నగాథకు అనావశ్యకము. ఆ భాగము భాగవతమున 

కలదుగదాయని పౌరాణిక పద్ధతిని శ్రీనాథు డిందు చేర్చెను. ఇక మిగిలిన 

హాలాహల భక్షణ మేపురాణమునుండి యెనను (గహింపవచ్చును, 

మొత్తముమీద శ్రీనాథుని |పౌఢథకావ్యములలో హరవిలాన మొక్కటే 
స్వతం[తరచనయని చెప్పదగినడి. 

శ్రీనాథుని ప్రథమ దేశాటనము : 

కొండవీటి పతనముతో నిర్మాశయుడైన థ్రీనాథుడు కొలది కాలము దెళ 
సంచారము చేయుచు కాంచీపురి కేగి హరవిలాసము |వాసెననుకొనుట సంభావ్య 

మని పైన చెప్పితిని. కాని ఆ సంచారమువల్ల ఉదరపోషణ జరిగినను స్థిగమైన 
ఆశ్రయము దొరకదు. అట్టి ఆశగల కవి యేదైన నొక రాజాస్థానమున 
నిలవవలయును. ఆ కాలమున ఆతడు చేరదగిన రాజ్యములు మూడే ఉన్నవి- 

రాజమ హేం[దవరము, రాచకొండ, విజయనగరము. ఈ మూడు రాజ్యములును 

కొండ వీటికి (ప్రబల శ తుస్థానములు. స్వాభిమానమును చంపుకొని శ్రీనాథుడు 

వానిని చేరబోయినను !పవేశము లభించుట దుర్భటము. ఆ మూడు రాజ్యము 

లలో రాజమహేందవరము తక్కిన రెండింటివలె కాక, కొండవీటితో బాంధ 

వ్యము కలది కనుక 'మరణాంతాని వైరాణి అనే ధర్మ వాక్యమును పాటించి 

ఏీరభ|దారెడ్డి కొండవీటి విద్యాధికారిని ఆదరింపవచ్చును గాని. అట్టి సమాధానము 

నకు కొంతకాలము వేచి యుండుట మంచిదని శ్రీనాథుడు తలపోసి యుండును. 

ఆతడు సంచారమును తలపెట్టుటకిదె కారణము. రాజమహేం[దవరమున తనకు 

బంధువైన బెండపూడి అన్నయామాత్యుడు మంతిత్వము నెజపుచుండుట 

(శ్రీనాథుని హృదయములో నొక ఆళాకిరణమును పుట్టించి యుండును, ఆ 

కిరణము జూపిన దారి వెలుగున మంతికి బంధువుడుగా సంచారానంతరము 

రాజమహేం(ద్రవరము చెరియండును.అప్పటి కే శృంగార నై షధక_ర్తగా శ్రీనాథుడు 
పేరుమోసి యుండెను గనుక ఆతని దర్శనము కొగానే రాజమహేం[దవర 

పండితులు ఆ [గంథ రచనను గురించి 'పెక్కురీతుల యధికేపించి యుందురు. 
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అధిషేపణలు నాడే కాదు నేటికిని అక్క డక్కడ వినవచ్చుచున్నవి. శృంగార 
షధము డు, ము, వు, లు చేర్చిన హర్ష నైషధ మని కొందరు, మూలమునందలి 

కొన్ని శ్లోకములు వదలిపె టైనని కొందరు, లేని అర్థములు కొన్ని కలిపె నని 

కొందరు, గాఢపాకమని కొందరు, తేట తెలుగని కొందరు నానావిధముల విమ 

రించుట ఆతని చెవిని బడి ఆ పండితుల అదధికేపణ సరకుకొనక వారిని వైతం 

డికు లని, కూపమండూకము లని తృణీకరించి మంతి పాపున నిరాఘాట ముగా 

నా రాజధానిలో తల యెత్తుకొని సంచరించి యుండును. ఫీమేశ్వర పురాణము 

నందలి కుకవి నిందానామకము లన ఈ [కింది పద్యములు ఆనాటి యాతని 

జీవిత చర్మితకు (పతీకలు 

[uw 6 

తే॥ బోధ మల్పంబు గర్వ మభ్యున్న తంబు 

శాంతి నిప్పచ్చరంబు మచ్చరను ఘనము 

కాపమండూకములు( బోలె గొంచె మెటి(గి 

పండితంమన్యులై న వె తండికులకు, 

తే నికటమున నుండి 1శుతిపుట నిష్టరముగ 

నడరి కాకులు బిట్లు పెద్దజచినప్పు 
ల టు 

డుడిగి రాయంచ యూరకయుంట లెన్స 

'సై/పరాకున్న నెందేని జనుట యొప్పు, 

రై (పాఢి పరికింప సంస్కృతభాష యండు 

పలుకు నుడికారమున నాంధభాషయందు 

రెవ్వ రేమన్న నండ్రుగా కేల కొజత 

నా కవిత్వంబు నిజము కర్ణాటభాష. 

"ఈ పద్యములలో చేరని ఇంకొక చాటుపద్యము “ విద్వాంనుల్ రాజ 
మహెం|ద పట్టణమునన్ ధర్మాసనం బుండి, (_పధ్వంసాభావము ప్రాగభావ 
మనుచున్ దర్శింతు ర శ్రాంతమున్" అనెడి పలుకు లు త్రరార్థముగా గలది 

లోక విడితమే కదా ! తెలుగు కవిత్వపు పోకడలను, తన ఆంధ్రీకరణ పద్ధతిని, 

తన |పతిభాసముజ్యలతను కొంచెమేని యెజుగని వచ్దశా స్ర్రపండితులు కాకులవలె 
బిట్టజ చినపుడు ఎందేని చనుటకు దారియు, ఊరకుండుటకు ఉదాసీనతయు లెని 

ఆ మహాకవి పద్యములు [వాయుటకం టె వేరు (పతీకార మేమి చేయగలడు ! 
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బెండపూడి యన్నయామాత్యుడు - 

సీ॥ వినిపించినాండవు వేమభూపాలున 

కఖవిల పురాణ విద్యాగ మములా 

క ల్పించినాండవు గాఢపాకం బైన 

హర్ష నైషధ కావ్య మాం ధభాష 

భాషించినా'డవు బహు దేశబుధులతో 

విద్యాపరీక్షణ వేళణందు 

వెదచల్లినాండవు విశద కీ ర్తిన్ఫూ ర్తి 
కర్పూరములు దిశాంగణములందు? 

తే బాకనాటింటివా(డవు బాంధవుఃడవు 

కమలనాభుని పౌతు(డ వమలమతివి 

నాకు గృప సేయు మొక [వబంధంబు నీవ్వు 

కలితగుణగణ్య ! శ్రీనాథకవివ రేణ్య ! 

ఆని సన్మానించుటలో ఆ పురపండితుల కోలాహలము కొంతవరకు చల్లారి 

యుండును, రాజులయొక్క యు, మ౦_తులయొక్కయు (పాపున (బతి కెడివారు 

ఆ రాజులయొక్క యు, మంతులయుక్క యు బంధువులను కాని, వారిచే 
పూజితులై న విద్యావంతులకాని ధిక్కరించి గౌరవముతో |బతుక లేరు. అన్నయా 

మాళ్యుడు భీమేశ్వర పురాణమును తనకు కృతియిమ్మని శ్రీనాథుని అర్థించుటయ 
గాక్క (పసకామ్మపస క్రముగా పీరభ దారెడ్డిని కూడ కొనియాడు మని కవికి 

సూచనచెసి యుండును, అందుచెతనే ఈ [|గంథమున కృతిపతి వంశవర్ణనము 

నకు ముందు భూపాలుని వంశము వర్ణింపబడినది. ఆ రాజనంస్తుతివలన శ్రీనాథు 

నకు ఆస్థాన(పవేశ ము కల్లునని మంతి ఆశించియుండును. ఆ ఆశ ఆవ్యాకేప 

ముగా ఫలింపకున్నను, కొలది సంవత్సరములకు ఫలించుటచే శ్రీనాథుడు “వీర 

భ|దారెడ్డి విద్వాంసు” డయ్యిను. ఆ పదవి యధిష్టించుటకు మంతి కల్పించిన 

పథమ సోపానమే ఫీమేళ్యర పురాణము. 

ఫ్ మె శ్వర పురాణము 

సల పురాణము సెక్కింటికివలెనే ఈ భీ మేశ్వర పురాణమునకును స్కా ౦ద 

పురాణము మూలము. చార్నితక పరిశోధకులు ఆ సాాందపురాణముయొక 
© 



858 

శుద్ధతను కొంత శంకింతురు. ఏమనగా చార్మితకముగా ఒక వేయి సంవత్సరము 
లకు ఇటీవల వెఒసిన శ్నేతముల వృతాంతములు కూడ ఎన్నడో ద్వాపరయుగ 
మున వ్యాసుడు రచించెనని చెప్పబడు స్కాందవురాణమున వర్ణితములై ఉండు 

టచే ఆ వ్షేత్రములు వెలసినవీమ్మటనే వాటి మాహాత్మక మా పురాణముల కెకి,_ 

యుండునని వారి యనుమానము. ఈ ఫీమేశ్యర పురాణమును గురించి కూడ పరి 

శోధకుల కట్టి శంకయే కలదు. 

శ్రీనాథుడు దీనిని తెలుగున రచించినపిమ్మట అతడో, మరి యింకొకడో 
దీనిని సంస్కతీక రించి సాంండపురాణమునా పతిష్టీంచి యుందు రని వారి 

యూహ. మరియు లోకమున నున్న స్కాందపురాణ [పతులు ఒకదానితో 

నొకటి సంవదింపవనియు, ఒకదానిలో నున్న కథలు మరియొకదానిలో నుండ 

వనియు చారి తకులు వారి వాదములకు బలముగా నింకొక యుక్తి చెప్పుదురు. 

ఈ క్షేత్రములన్నియు చార్శిత్రకులు భావించినట్లు కలియుగముననే వెలసినవి కా 

వనియు, దేవతా(ప్రతిస్టాపితముల్నై యనాదిగా భరతఖండమునందలి నజీపర్వత 
ములతో పాటు వెలసియే యున్న వనీయు, మహాపురాణములను, ఊఉపపురాణము 

లను భారతముతో పాటు వేదవ్యాసుడే రచించె ననియు, స్కాందపురాణ [వతు 

లొండొంటితో విరోధ ముండుట కాల్మకమమున జరిగిన |గంథశె థిలముకు 
బట్టి యనియు, పాచీనతాభిమానము కలవారు చార్మితకవాదమును పూర్ణ 

పక్షము చేయుదురు. ఇందలి సత్యాస త్యములను వ్యాసుడే కీ ర్చవలయును, 

ఈ ఫీమఖండమునకు స్కాందపురాణమే మూలమనుకొన్నను శ్రీనాథుడు 

దానిని యథాతథముగా ననువదింప ప్రయత్నము చేయలేదు. అందు లేని వర్ణన 

లిందు చాల కలవు. ఈ అనువాదము (అనువాద మే యైనచో) భారతాం[ధీకర 

ణము వలె నతిస్వేచ్చగా నడచినది. ఎచ్చటనేని ఒక ళ్లోకమునకు సరియైన 

తెలుగు పద్యము కానవచ్చినచో నది యాదృచ్చిక మే గాని బుద్ధిపూర్వకముగాదు. 

ఈ _గ౦థము [దాజారామ ఫీ మేళ్వరుని (పతిష్టకు సంబంధించినది. 

[గంథాంతమునండు మాత్రము హాలాహల భక్షణము, తిపురసంహార మనెడు 

రెండు శివలీలలు ఉపాఖ్యానములుగా చెప్పబడినవి. మరి ఈ క్షేత వృత్తాంత 
మును తన్మహత్వంబును గురించి అగస్వుడు కాశిని బాసి వచ్చిన వ్యాసునకు 

వివరించి చెప్పును. వా రికువురి సమావేశ సన్నివేశము మిక్కిలి రసవత్తర 
ముగా నుండును. ఆగ స్తుడు ఆది యుగముననే వింధ్యపర్వుత విజృంభ ణము 
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నరికట్టుటకొరకు దేవతల |ప్రార్గనపై లోకాను[గహార్థము కాళిని వీడలేక వీడలేక 
దక్షిణా పథ మునకు లోపాము[దాసహితుడై వెడలివచ్చి దాకీణాత్యు డయ్యును, 

మరికొంతకాలమునకు ద్వాపరాంతమున కాబోలు వ్యాసుడు శివునిచే శపింపబడి 
కాళిని వీడి రావలసివచ్చును. ఆ క్షేతవియోగమును సహింపలేక దుర్భర దుఃఖి 

తుడె యున్న ఆ సంయమిని ఆన్న పూర్ణాదేవి ఓదార్చి దడీణకాశి యనెడి 

పర్యాయనామము గల దక్షవాటిక -ఆతని కాశీ వియోగబాధ నపనయించును 

కావున నచటికి బొమ్మని ఉపదేశించును. ఆ బుషి యామె యాదేశాన సారము 

దకీణాపథమున (పవేశించి [దాకారామము దెసకు వెడలుచుండగా, మధ్యేమార్గ 
మున దక్షవాటికనుండి విఠాపురమునకు పోవు ఆగస్తుడు సాత్యవతేయుని కలిసి 
కొనను. ఆ బుషు లిరువురు పరస్పర కుశల[పశ్నానంతరమున ఒండొరులు 
తమతమ వృత్తాంతములు చెప్పుకొను సందర్భ మీ [గ్రంథమందు మిక్కిలి రస 

వంతమైన ఘట్టము. ఆదియే కథా[పారంభముకూ డ. అగ స్తుడు కాళిని బాయుట 

కాశీఖండమున కథ్మాపారంభమునను, వ్యాసుడు కాళిని బాయుట ఆ (గంథమన 

కథాంతమునను కలదు. అచ్చట దక్షిణకాశికి బొమ్మని యన్నపూర్ణ అతని నాదే 
కించినట్టు లేదు. ఈ ఉపదేశము ఫీమఖండమున కల్పింపబడినది. ఇట్టి పరస్పర 

విరొధవాక్యములు పురాణములకు సహజమే, దానికేమి ; ఆ దేవి ఉపదేశానుసా 

రము కాశిని బాసిన వ్యాసుడు దక్షవాటికకు చేరవచ్చుట శాపానంతర కార్యమే 

గనుక భీమఖండము కాశీఖండమునకు ఉ త్రరకథగా గైకొనబడినది. 

ఆగస్త్యుడు పూర్వపు తన కాశీ నివాసానందమును స్మృతిపథ్రమునకు 
తెచ్చుకొని వ్యాసునితో మధురస్మృతి సంజనిత బాధాగర్శితములుగా ఆడిన 

వాక్యములుగల ఈ |క్రిందిపద్యములు ఈ [గంథమునకు తిలకాయ మానములు. 

సీ॥ లోలార్కునకు నీకు లోలోన నేమేని 
బోటు పుట్టదు గదా? మాట మాట 

వెనకయ్య శ్రీ డుంఠి విఘ్నేశ్వరస్వామి 

ధిక్కరింపడు గదా ? తెగువ నిన్ను 

నాశకొన్న నిన్ను మధ్యాహ్నకాలంబున 

నరయ కుండదుగదా ? యన్న పూర్ణ 

నెప మేమియును లేక నీ యెడాటమ్మున( 

బాటి దప్పండు గదా? భే రవుండు 



805 

లే॥ ఎట్టు పాసితి మిన్నేటి యిసుక తిప్ప? 
యెట్టు పాసితి వాస్థలం బేన్నుగోను? 

లెట్టు పాసితి వవిముక్త హట్టభూమి ? 

యెట్టు పాసితి విశ్వేశు నిందుధరుని ? 

క॥ కాళీనందన కంఠే 

కాలుర శీరములకు విరులు గల్పించు నొకో ? _ 

లీలా వనాంతరమ్మున 
మా లోపామ్ముద యిడిన మల్రీవల్లుల్. 

శా॥ అనంద ంబున నర్ధరా|త్రముల( జం|దాలోక ములా_య(గా 

నానా సైకత వేదికాస్టలములన్ నథ్రిక్కుల న్మంభుం గా 

శీ వాభున్ దరుణేందు శేఖరు శివున్ (శ్రీకంఠునిన్ బాడుదు 

న్మేనెల్లన్ బులకాంకుర |ప్రకరముల్ నిండార మిన్నేటిలోన్. 

వీటిలో రెండవది శ్రీనాథునకు స్వానుభవమని నాయూహ, ఆతడు 

కొండఏటిలో నుండగా పెదకోమటితో గలసి కాశీయాతజేసెనని యెక పతీతి 
కలదు. అది నిజమైనవో వెన్నెలరేల గంగాసెకతముల విహరించుచు విళ్వ 

నాథుని పై [వాసిన పద్యములు పఠింపుచు, నానందము ననుభవించి యుండును, 

లేదా రాజమహెంర్యదవరము జేరినపిమ్మట గోదావరీ సైకతస్థ ములలో వెన్నెలరేల 
న్వకియ కవిశాగానానందమును అనుభవించియుండును. ఇది కావ్యములలో 

కవులు అచ్చటచ్చట ముదించెడి స్వానుభవరేఖలకొక ఉదాహరణము. దీనిని 

బట్టి (శ్రీనాథుడు పకృతి సౌందర్య డర్శనానందమున తన్మయత్యము నొందెడు 

కవియనియు, కేవల (గంథవతనమున నిమగ్నుడైన పండితుడు మ్మాతమే 
కాడనియు సులువుగా చెప్పవచ్చును. ఈ సౌందరదర్శన నుఖానుభూతియే 

అతడు చేసిన దాక్షారాము గంధర్వాప్సరల వర్ణించుటకును [పేరకము. వారి 

వర కేల ఆకొన్నవానికి అన్నము పెట్టి వీలిచిన అన్న పూర్ణనై నకు “నఖశిఖ 

పర్యంతము అన్నార్థి" వర్ణీింపక మానడు. 

భీనాథుడు కథామ్మాత [పథానములై న పురాణములను |వాయదగిన కవి 

కాదు. [పబంధోచితమైన వర్షనలతో కథను అఅంకరించి (గంథమును వి స్తరింప 
న! 

జేసిన గాని ఆతనికి తృ ప్తీగొలుపను. అతడు నిక్కపు కవి. కవియను శబ్ద 

49) 
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మునకే వరిం ంచువాడని అర్థము. ఆ వర్ణనలు నానాషధములు?; న్సుండును 
వర్షనీయమైన వస్తువు ఎట్టిదెనను దానిని తనివితీర వర్ణించుట ఈకవికి పరిపాటి 
న కొటోలు ఈ [గంథమున ఒక [దాషారామమునే గాక గోదావ!( 

మండల మందలి నదులు, కొండలు, గుడులు-గో పురములు, కే! త ములు, ఆరామ 

ములు, తీర్ధములు సర్వము నతని రమణీ యవర్హన లకు పాతములై నవి. (ప్రబంధ 
మున నుండదగిన అష్టాదశ వర్ణనలలో కా న్నింటికి ఇందు అవకాశము కల్పించి 

ఈ ఉపపురాణమును [ప్రబంధ పాయముగా శ్రీనాథుడు సంతరించెనని తోచును. 

(సబంధకవులు |గంథాదిని పురవర్ణన చేసినట్లుగనే ఈతడును (గ్రంథా 
రంభమున |దాతారామము నతిదీర్ణముగ వర్షించు చుచేకాక, ఆ పురమునకు 
భీమేశళ్యరుడే నాయకుడని కావ; నాయక నిరూ వణముకూడ చేసెను మరి ఆదేవుని 
వలన ఆ పురమునకు మహ త్రము, ఆ దేవుని సేవించెడి వేశ్యాగణము వలన 

కోభయు కల్లుటవల్ల కాబోలు ఆ గంధర్యాప్పరోభామినులను దేవునితో సమ 
(పాధాన్యము కలుగునట్లుగా వర్ణించెను. శ్రీనాథునకు (దాజారామ ఫీమేశ్యరునిపె 
నెంత భ క్రికలదో |దాకారామ గంధార్వాంగనల పై నంత పీతికలదు. కావుననే 

పురవర్ణనలో ఇతర పౌరజనమును సంస్మరింపక పోయినను వేళ్యాంగనలనే 
అతిమా[తముగా కొనియాడెను. 

మరి, ఆదేవుడు [దాష్షారామమున (పతిష్టింపబడుట, ఉత్సవములు 

చేయించుకొనుట మొదలగు శుభకార్యములన్నియు ఒక సార్వభౌముడు నూత్న 
పాసాద।; (పవెశము చేయుట, వసంతోత్సవాదులగు వేడుకలను జరుపుటమొదలై న 

ప భవోశే బతములై న రాజభాగములుగా చితింపబడినవి. ఆ సందర్భముల 

చదువునపుడు పాఠకుల భావనలో ఫీమేశ్యరుడు దేవతాసార్యభౌముడుగా కాక 
మానవ సార్వభౌముడుగానే భాసించును. దేవుని మానవునిగా మలచిన శ్రీనాథుని 
చాతురి యీ |గంథమున గమనింపదగిన 1పధాన శిల్ప విశేషము. 

ఈ (గ్రంథము గోదావరి మండలసో[ త మేగాని నిజమునకు పురాణము 

కానేకాదు. తెలుగ కవులలో స్వ దేశమును ఇంతమక్క వతో తనివితీర వర్ణించిన 

కవి యింకొకడులేడు. ఈ గంథము అతని “| పౌఢనిర్భర వయః పరిపాకఘున” 
ర చించినదగుటచే తద్వయోనుణమైన భావర క్రిమయు. భావనాదోహలతయు, 
ఈ కావ్యమునకు ఆత్మయు |ప్రాణములుగా నున్నవి, మరిదక్షవాటిని ఆ దేవుని 
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ఉత్సవములను, ఎన్ని మారులు వర్దించినను పునరు క్రి పొంతపోక విసుగుదల 

పుట్టింపక అనువేల రమణీయముగా కొంగొ త్తరూపములతో _పదర్శించుటలో 

కపి చూపిన చమత్కారము |పళంసార్గ ముగా నున్నది. 
లా 

రెండవ దేశాటనము 

పదునైదవ శతాబ్దిలో ఆంధ వాజ్మయ (పపంచంబున (క్రీనాథుడె అనన్య 

విషయమైన కవిసార్వభౌమ బిరుదమును సార్థకముగా తాల్చినవాడు. ఆతనికి ఆ 
బిరుదు శీమఖండమునాటికి లేదు. కాశీఖండరచనకు పూర్యమెప్పుడో ఎచ్చటనో 
లభించియుండును, ఆ లబ్ది యే మహారాజుయొక్కు ఆస్థానమననో పండిత 

పకాండుల సమక్షంబుననో కలిగియుండుటను బట్టియే ఆతడు దానిని విజయ 

దుందుభి మోగించినట్లుగా సగర్వముగా కాశీఖండమున ఈ కింది పద్యమున 
వయోగించుకొ నెను. 

శా; ఈ దోణి న్నినుంటోలు సత వులు వేరీ నేటి కాలంబునన్ 

దాశారామ చళుక్య భీమవర గంధర్వాప్సరో భామినీ 

వకోజదయ గంధసార ఘుసృణదై పరాజ్య భారంబు న 

ధ్యక్షించున్ గవిసార్వభౌమ |! భవదీయ (పౌఢసాహిత్యముల్ 

“గౌడ డిండిమభట్టు కంచుఢక్కను పగులగొట్టి దీనారటంకాల తీర్ధ 

మాడిన [పౌఢరాయల [రెండవ _దేవరాయలు- 1428-46) ముత్యాలళాలలో 

కవితా పట్టాభిషి క్తుడైన ముహూ ర్రముననే ఈ కవిసార్వభౌమ బిరుదు [ప్రదానము 
జరిగియుండును. కర్ణాటకదేశ కటకమైన విజయనగరమునగల కవులును, 
పండితులును, కవిసార్షభౌముని (వశంసాపూర్ణకముగా సన్మా సించి యుందురు. 

ఆ పండితులందరు విద్వత్సభలలో ఆయన దర్శనమైనవుడు సూర్యోదయవేళ 

తామరకొలనువలె పరమాహ్లాదముతో ఉప్పొంగి యుందురు. ఆ వైభవమును 

కూడ ఆయన కాశీఖండముననే సూచించెను, 

తే [పాయ మెంతయు మిగుల. గ వాలకుండ( 

గాశికాఖండమను మహాగంథ మేను 

దెనుగుజేసెద( గర్జాటదేశ కటక 

పద్మ వనహేళి శ్రీనాథభట్ట సుకవి. 
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ఫీమఖండ రచనలతో అన్నయామాత్యుని ఆదరము లభించినను వీర 
భ|దారెడ్డి (పాపుమా|తము లభింపలేదు. దానికి కారణ మూహింవలేము. ఆది 

లభింపనినాడు ఆ పట్టణమున కొాలయావన చేయట తగదని అతడు [కొత్త 

భూములు వెదకికొనుచు పోయిఉండును. ఆ సంచారములో మొదట ఆతని 
ఆశ్రయమిచ్చినవాడు వల్పభామాత్యుడు. ఈ అమాత్యుడు కడపజిల్లాలో మోపూరు 

పట్టణమున విజయనగరమువారి పాలనలో ఉన్నత పదవియందుండెను. శ్రీనాథ 
వర్ణిభామాత్ఫ్యుల కలయిక యాదృచ్చిక మో లేక విజయనగరమునకు దారి చూప 

గలడని యాశతో శ్రీనాథుడే యాతనిని సమీపించెనేమో చెప్పలేము. ఏమైన 
నేమి ? వల్చభామాత్యునకు “క్రీడాభిరామము” వాసిపెట్టి ఆతనిచే సత్కృృళు డై 

ఆ దారిబత్తెముతో శ్రీనాథుడు విజయనగరమున కేగి దిగ్విజయముచేసి ఆ విజయ 

ధ్వజముతో మరల రాజమహేంద్రవరము వచ్చియుండును. అంతతో “ఈ జోణి 
స్నినుబోలు సత వులు వేరీ నేటి కాలంబునన్' అని వీరభ।దారెడ్డి హృదయ 

పుర్వుకముగానే [ప్రశంసించి జస్థానమున జేర్చుకొని కాశీఖండ కృతిపతిత్వ భాగ్య 

మున కర్షుడయ్యెను. శ్రీనాథుడును ““ఏరభ్యదా రెడ్డి విద్వాంసుడ"”నని సగర్వ 

ముగ చెప్పుకొన దొడగెను. కావున నీ రెండవ దేశసంచారములో శ్రీనాథుడు 

రచించిన మేటి కావ్యము [కీడా ఖిరామము. సంపాదించిన మేటి యశము 

దేవరాయల కొలువున కనకాభి షేకము. 

క్రీడాభిరామము 

ఈ శతాబ్ది ఆరంభముతో (శ్రీనాథుని వీధినాటకమను పేర ఒక పద్య 

సంపుటి యెవరిచేతనో (ప్రచురించబడినది. ఆందులో శ్రీనాథుడు చెప్పిన 
నానా చాటుపద్యములు కలవు. ఆవేకాక లక్షణ [గంథములలో శ్రీనాథుని వీధి 

నాటకమునుండి యని ఉదాహారింవబడిన పద్యములు మరికొన్ని కలవు. ఆ లక్షణ 

గంధ పద్యములనుబట్టి శీనాథుని పేర నెగడుచున్న వీధి నాటక మనునది పెన 

పేర్కొనబడిన వద్యసంపుటియే కాబోలునని లోకము స మాధానపడినది. కొంత 
కాలమునకు ఆ (భమ తీరినది ఎట్టనగా శ్రీ మానవల్లి రామకృష్ణకవిగారు తంజా 
వూరు సరస్వతీమహల్ [గంథాలయమునుండి “కీడాభిరామమును” సంపాదించి 
పక టించిరి. “దానిలో వీధినాటక పద్యసంపుటి"లో గల పద్యములు కొన్ని 

లి 

కానవచ్చుటచే యథార్థమైన “వీధి” నాటకము రామకృష్ణ కవిగారు పక బించిన 
Ce ణి 



839 

కిడాఖిరామమే యనియు, తత్పూర్వము ఆ పేరుతో |వపచారముననున్న చాటు 
పద్యసంపుటికి “వీధి నాటకమను పేరు కల్పితమనియు తెల్చముయ్యెను. తచాడి 

భీనాథుని వీధినాటకమనగా |కీడాభఖిరామమే యని నిరూఢమయ్యెను. “వీధి” 

యనగా దశవిభరూపకములలో ఒకటి కదా! రూపకఐఒవణ మేదియులేని ఆ 

పద్యసంపుటి పీధినాటక మెట్టగునని పండితుల క్రై నను సందేహము కలుగలేదు. 

తః గంధము లభించిన పిమ్మట శ్రీనాథుని పేర లక్షణ [గంథములలో ఉదాహ 

రింపబడిన వీధి నాటకమనెడి [గంథము ఈ (్రీడాభికామమే యని లోకము 

నంతసించినది. కావున లక్షణ (గ ంథక రలు వేర్కాన్న శ్రీనాథుని కిది 

నాటకము ఈ |క్రీడాభిరామమే. 

రావిపాటి ,కిపురాంతకుని వేమా భిరామమునకు ఈ [కీడాభిరామము 

స్వేచ్చామువాదము కానోపునని పూర్వ పకరణమున జెవ్పితిని. శ్రీనాథుని ఇతర 
[గంథ ములలో కొన్ని పద్యములు ,పద్యభాగము లిందు కానవచ్చు టే ఇది మూల 

విదేయము కాదనుబకు 1పబల దృష్టాంతము. ఆనువాదములోనే కాదు. (గంథ 

నామకరణములో గూడ ,శీనాథుడు స్వతంత్రత చూపెను. నైషధీయ చరితమును 
శృంగార నెషధమని పెర సీన ఈ నిరంకుశకుడు | పేమాభిరామమును [కీడాభి 

రామమనుటలో నేమి వింత ఆయితే నామకరణములో ఆతడు చూపిన స్వేచ్చ 
అన్వర్థ మేకాని నిష్పయోజనముకాదు. ఎట్టన, |కీడాభిరామమున గబ విట 

విటేధూ ర్త ర శృంగార చేష్టలు |  తిపురాంతకుని దృష్టిలో | పేమమూలకములు.! | పేమ 

శబ్దమునకు అ చేష్టలు అర్హములు కావనియు అవి ఒక విధమైన విలాస కీడ 

అనియు శ్రీనాథుడు భావించి నామమును మార్చెను. పాప పుణ్యములు, ధర్మా 

ధర్మములు మనస్సునకు తట్టని యువజనము స్వేచ్చగా వయోనురూపముగా 
ననుభవించు సుఖముల అనుభూతియే (క్రీడ, పవిిత్రమును ధర్మ బద్ధము నైనది 
(పేమ, సామాన్య లౌకికద్భ ష్షితో చూచునపుడా |కీడ పరిహసింపదగిన ఉద్య 5 

తి యేగాని శిక్షింపదగిన మహాపాపము కాదు. (గంథక ర్ర 'ఆట్టి ఇతివృ_త్తమును 

లోకసంస్కారాపేక్షచే గైకొని హాస్యరస (ప్రధానమైన |గంథము రచించెనేని అది 

హేళన కావ్యమగును; హేళన కావ్యమునకు మొదటి లక్షణము హాస్యరస పధాన 
మగుటయేగాక, ఆ హేళనకు గురియగు వ్య కులు సహితము తమ్ము గురించి తామే 

నవ్వుకౌనునబ్లు చేయుట. రెండవది ఆ హేళన కటువును దయారహితమునుగాక 

_మృదువును సరసమునయి ఉండుట ఈ లక్షణము క్రీడాభిరామము పట్ల 
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సమ్మగముగా నన్వయించును. కావున ఇది తెలుగున వెలసిన మొదటి హేళన 
కావ్యము. దీని తరువాత తంజావూరి యక్షగానములలోను, మరికొంత కాలము 

నకు ఈ శతాబ్దిలో వెలసిన కొన్ని |పవహసనములలోను, హేళన కావ్యములని 
వీంచుకొన్న కొన్ని రచనలు కలవు గాని వాటిలో కీడాభిరామమునందు వలె 

కావ్యాళ్కోభ తెచ్చిన శైలీ సంపన్న తలేదు. అదీగాక వీటికి క్రీడాభిరామము వలె 
చిరస్తాయిత్వములేదు. ఇట్టి కావ్యములకు శాశ్వత త్వ మిచ్చునది సౌందరా? 

ధానము అనగా తేలిక రచనయైన ఆ హేళన కావ్యమును సయితము కామ్య 

గుణోపేతమైన సుందర వస్తువుగా తీర్చిననే తప్ప ఇది నిలువదు. ఈ వీధి 

శ్రీనాథుని పజ్ఞవలన నైషధాదులతో పాటు అనశ్వరమైయున్నది. అందుచే 
క్రీడాభిరామము హేళన కావ్యములలో మొదటిదేగాక ఊఉ త్తమో త్తమమును 
నైనది. మణియు తెనుగున లక్షణయు కమెన మొదటి రూపకము ఇదియే. 

[కీడాభిరామమున సమూహముమీద సంఘమునందలి లోవములను సహజ 

మనోదౌర్చల్యము గల వ్యక్తుల ధర్మ వ్యతిక్రమమును ఎత్తిచూపి యెగతాళి 

చేయుచు కవి నోరార నవ్వి మనచే నవ్వించును. (పకృతి వశ్యులైన ఆ దుర్చల 

హృదయుల చేష్టలకు వారిసి వెన్నుచజచి మందలించినట్టుండునే గాని ఆ్యగహ 
ముతో శపించినట్టుండదు. 

నేటి సార స్వతాభిరుచులనుబట్టి ఆవథ్యము అనదగిన పద్యములు దీని 

యందు గొన్ని కలవు. ఆ కొలమువారికవి మోటుగా నుండక పోవచ్చును. ఇతర 

హేళస రచనలకులేని పత్యగత |క్రీడాఖిరామమునకు కలదు. అందు పరిహ 

సింపబడిన సాంఘికలోపములు (పేర్చు మారినను) నాడేకాదు నేడును లోక మున 
ఉన్నవే. నేడేకాదు ఎన్నటికిని ఉండునవే. ఎంత నాగరికత పెరిగినను 
సంఘము ఆ వినోదములను, జూదము లను, కొలువులను, జాతరలను తోసి సిపుచ్చ 

జాలదు. అవి వల్లెలలోనే నగాక పట్టణములలోను ఏ మూలనో జరుగుచునే 

యుండును. కావునఈః కథా వస్తువు ఉదా తము కాకపోయినను రావిపాటి 

తిప్పన్నకువలె శ్రీనాథునకును, శ్రీనాథునకువలె మనకును సమకాలికముగానే 

భానిల్లుదుండును. 

ఇంకొక విశేషము. మూలకారు రుడైన రావిపాటి తిప్పన [పతావరు;దుని 

కాలము శాటివాడు కావున అప్పటికి మహావె వెభవోపే తముగా నున్న ఓరుగల్లు 
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పట్టణమును [పత్యక్షషుగా దర్శించియుండు ననుటకు సందేహములేదు లేకున్న 

ఆ వీధులు, విపణులు, జాతులు, నాతులు, దేవరలు దేవుళ్ళు, వంటపూటి ఇండ్లు 

చేశ్యవాటములు సాక్షాత్కరింవజేయుట పొసగదు, 

ఈ (గంథమే లేనిచో మనకు కాక తీయసా[మాజ్య రాజధాని నాగరికతను 
చదువుకొనియెనను కన్నీ రునించుచు ఆనందించెడి భాగ్యముండెడిది కాదు. 

అయితే ఈ[గంథము చి;తించిన నాగరికత, ఆ రాజధానీ నగరమందలి 

సర్యమానవ సంఘమునకు నంబంధించినదికాదు. అందులో ఏక దేశముమా[త మే. 

(పతాపర్నుదుని పకిపాలనాకాలము నాటి ఆస్థానవై భవముగాని, విద్య్వత్సభలు 

గాని, వీరభటుల వి|క్రమములు గాన్ని గృహస్థుల నుఖజీవనముగాని, నాటక 

శాలలుగాని, దేవతాపూజలుగాని ఇందు స్మరింపబడలేమ. 

ఈ కథకు నాయకుడు కాముకుడై న గోవిందమంచనశర్మ యనెడి ఒక 
|బాహ్మణ యువకుడు. నాయిక కామమంజరి యనెడి వితంతు యువతి. వారిరు 

వురు అనోోన్యానురక్తులు. మంచనశర్మ ఆం|ధవిష్ణు నగరమైన శ్రీకాకుళము న 

కాకు ఇళ్వరుని తిరునాళ్ళు చూచుట కేగి, కార్యాంతరవ్యాసంగుడై పురమునకు తిరిగి 

రాక కొంతకాలము కొమ మంజరికి విరహవ్యధ గొల్పెను. ఆతనికి ఆ సంచార 

ములో టిట్టిభ సెట్టి యను నొక వై శ్యయువకుడు స్నేహితు డయ్యెను. ఆతనిని 

తనవెంట ఏకశిలానగరమునకు దోడ్కొని వచ్చి ఆ పురవిశేషములు ఆతనికి 

చూపుచు దినమంతయు గడపెను. మధ్యాహ్నవేళ వా రిరువురు పూటకూటింట 

భుజించిరి. పూటకూటి ఇండ్లు ప్రత్యేకముగా నొక వాడలో నుండెడివి. ఆ వీథికి 

అక్కులవాడ యని పేరు. అందులో ఒక రూకకే ష్మడసోపేతమైన మృష్టా 
న్నము లభించెడిది. 

ఉ॥ కప్పురభోగి వంటకము కమ్మని గోధుమపిండి వంటయున్ 
గుప్పెడు పంచదారయును [కొత్తగ కాచిన యాలనే పెసర్ 

పప్పును [కొమ్ము నల్లనటిపండ్లును నాలుగునైదు నంజులున్ 

లప్పలతోడ కొంజెరుగు లక్షణవజ్జ ల ఇంట రూకకరకున్. 

భోజనానంతరము మరల పురదర్శనమునకు బయలుదేరిరి. ర్యాతి పడు 
నపుటికి మంచనశర్మ ఒక సంకేతస్థలమన కామమంజరిని కౌగిటిలో జేర్చుకొ 
నెను. టిట్టిభ సెట్టిని గూడ నింకొక యువతి పొందు యేర్పాటు చేసి తన మైతతిని 
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సార్థకము చేసికొనెను. ఆనాడు ఆ మి(త్రు లిద్దరు వేకువవేళ మొదలు ర్యాతివరకు 
చూచిన వింతలయొక్కయు వినోదములయొక్కయు వర్ణనయే ఈ నాటకమున 

గల [పథానాంకము. 

ఇందు చితింపబడిన సంఘజీవితము ఎక్కువపాలు అనుదా త్తమును, 

పామరమును అనిపించుకొనదగినది. ఆ జీవితమును గడపెడి వ్యక్తులు లఘు 

వర్తనులును, రాజాస్థానమునకును, విద్యత్సభలకును దూరముగా నివసించెడ్ 
అపరవర్గీయులు. 

వారు, ఆ మహానగరమున రాజవీథులలో గాక సందుగొందు వాడలలో 

జీవితమును గడుపుకొసువారు. కానీ “పతాపర్ముద ధరణిశోపాత్రగోష్ట పతిష్టా 

పారీణ”యైన మాచలదేవి వారాంగన చి తశాలాాపనేశము చేయట ఇందు 

వర్ణింపబడినది. ఆ వేశ్యారత్నము సందుగొందులలో నివసించినదని చెప్పలేము. 
కాబట్టి పామరజనుల వాడలతో పాటు, వేశ్యావాటములు కూడ ఇందలి కథాకార్య 

మునకు రంగస్థలముగా గై కొనబడినవి. 

వీథి యనెడి రూపకము ఉదా త్ర వస్తువు నంగీకరింపదు. కనుక (గంధ 
కర్ర లఘువర్తనుల జీవితమునే వర్ణ్యవస్తువుగా స్వీకరించెను. _పహసనజాతి 

—_ అజో జ టి 

రూపకములలో వీథి ఒకటి. హాస్యము దాని |ప్రథానరసము. రాజులు, మంతులు 
మొదలై న ఉన్నత పురుషులు హాస్యర సమునకు ఆలంబన విభావము కాజాలరు, 

కావుననే ఆట్టి ఆలంబన కోసము ఈ నాటకరచ ముత వెలివాడలోను, మైలసంత 

లోను, సందుగొందుల్లోను పవేశించెను. 

మరి దశవిధ రూపకములలో భాణము, (ప్రహసనము, వ్యాయోగము, 
అంకము, వీథి అనునవి అయిదును ఏకాంకికలు, వీటియందలి ఇతివృ త్తము 
ఒకనాటి కథయై యండవలెను. వీటిలో వ్యాయోగము మాతము కొంచెము 

ఉదా_తపాత చరితము కలది. తక్కిన నాల్లింటిలో వచ్చెడిపా[తలు ధూ ర్తులు, 
పామరులు, విటీవిటులు నై ఉందు రనియు, సూచ్యముగానో (పత్యక్షముగానో 

కాముకవ్యవహారము నడచు ననియు కాస్త్రనిర్ధశము కలదు. ఆ కాముక క్రీడ 
కృంగారరసముగా భాసించినను, ఆది తదాభాసనము మాత్రమే కాని రసము 
కాదు. దాని పరెపోషణము జరుగదు. [కీడాభిరామము పట్ట ఈ లక్షణము సమ 
గముగా నన్యయించును. 
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క్ రృ త్వ ము 

- ఈ [గంథమునకు కర్త వినుకొండ వల్రభామాత్యుడని (పసావన్మ్నపాయ 

మొన ఆఅవతారికలోను, భరత వాక్యమునందును, గద్య యందును స్పష్టముగా 
కలయ. ఆవతారికా పద్యముల నన్నింటిని ఉల్లే ఫించుట ఆనావశ్యకము. వాటిలో 

వల్ల ణా మాతుని వాగ్లైభవము అతిమాతముగా వర్ణింపబడినదని చెప్పుట 

చాలును. మరి భరత వాక్యమును గద్యయు అనతివి సృతములగుటచే ఉల్లేఖించు 
చునూ యె ను. 

చం॥ ముదమున ముల్కినాటిపుర మోహనశైైల సువర్ణక ందరా 

సదను(డు కాలభై ర వు(డు శంభునిపట్టి సమ గవెభవా 

భ్యుదయ పరంపరావిభవముల్ కృప సేయు కవీంద్రకాంక్షిత 

(తిదళశ మహేరుహంబునకు తిప్పయవల్లభరాయ మం|తికిన్. 

గద్య = - 

కది శ్రీ మన్మహామంతి *ఖర వినుకొండ తిప్పయామాత్య నందన చంద 

మాం౭కూ గర్భపుణ్యోదయ సుకవిజన విధేయ వల్పభరాయ _పణీతంబై న కీడాభి 
రామరలును వీధినాటకంబున సర్వంబు నేకాశ్యాసము. 

ఇంత స్పష్టమైన (గంథస్థ నిదర్శన ముండగా ఇది శ్రీనాథ విరచిత 
మెల్లు యు ననియు, లక్షణ [గంథములలో ఉదాహారింపబడిన ఇందలి పద్యములు 

శ్రీనాథునివే యనియు ఆలాక్షణికులు లోకమునందలి కింవదంతిని నమ్మినవారే 

గాని చార్నితక పరిశోధనలుచేసి సత్యముచెప్పినవారు కాదనియు కొందరు విమ 

ర్భకులు వల్చభామాత్యక ర్హృత్వమును సమర్థింతురు. మరికొందరు అవతాదికా 

పదములు ఆత్మస్తుతి భూయిషములగుటచే వల్లభుడు (వాసినవి కావనియు 
bran) ms] © se) 

శ్రునాథయు డే వాటిని వాసి యుండుననియు, దానివంటిదే భరతవాక్యమనియు (పతి 

వాదము చేయుదురు. ఆ పసావనా భరతవాక్యములు సూతధారుని వచనములు 
కావున వల్లభునకు ఆత్మ స్తుతిదోషము, ఆపాదింపజాలవని మొదటి పక్షమువారు 

గమాణానము చెప్పుదురు. కావున క ర్హృత్యని నిర్ణ యమున కవసావనా భరత 

వాకణంయుఎ లుపకరింపవు. లక్షణ; గంథములును అంతటివే అనుకొందము. ఖై ] 

(30) 
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పోతే ఈగంథమును చేతబట్టి మొదటి పద్యము చదువుటతోనే తెలుగు 

జ్మయముతోను తెలుగు కవుల శై లీ విశేషములతోను, పరిచయముగల ఏసరసు 

నను ఇది శ్రీనాథుని కవిత్యమేనని త్రికరణశుద్ధిగా నంగీకరింపక తప్పదు. 

ఆంశమును ముఖ్యాధారముగా చేకొని శ్రీ వేటూరి [పభాకరశాస్రీ (గంథము 

నకు విపులమైన పీఠిక వాసి ఇది శ్రీనాథ విరచితమేనని సిద్ధాంతము చేసిరి, 

ఆంతకుమించి నేను చెప్పదగినది ఒక్క మాటయైనను లేమిచే ఆయన సిద్ధాంత 

వాక్యములె ఇచట ఉదాహరించుచున్నాను. 

pal y 

“ కీడాభిరామమున పదసంవిధానము, ఆనయ|క మము, కారక పయోగ 
వైచితి, పద్యోపష్మకమనిర్వాహములు, (పతి పదము శ్రీనాథుని పేరుగ్గడించు 

చున్నవి.” 

క్రీడాభిరామము నాటికి శ్రీనాథునికి నడివయస్సు దాటినది. రాజమహేం 

[దవర రాజాస్థానము మీదనో విజయనగర రాజాస్థానము మీదనో చూపు పెట్టుకొని 

ఇంకను విద్వత , విమండ లమున ఆధికయశము నార్జించు నాశ తోనున్న 

కీ ర్హికాముడు నై తికదృష్టిచే నంతగా సమర్థనీయముగాని ఈ (గ్రంథమును రచిం 
చుటకు సంశయిందచి యుండును. స్వతం|తుడును, కవులయొక్క_ యు, పండితుల 

యొక్కయు, ఆక్షేపజలను సరకుసేయని ఉన్నతపదన్థుడెన నల్రభామాత్యుడు 

దానివలనవచ్చు కీర్త్యపకీర్తులను దాను వహించుటకు తలపడి, దానిని తెనిగించు 
టకు ముచ్చటపడి శ్రీనాథుని సందేహమువాపి తనపేరిమీద దానిని వెలయించి 

యుండును. వల్లభామాత్యుని పేర ఈ |గంథము వెలయుటకు ఇది కారణ మని 
నా యూహ. 

కానీఖ౦డము 

కాశీమాహాత్మ కము న భివర్జించెడి ఈ పురాణమునకు కూడ స్కా.౦ద 

పురాణమే మూలము. ఈకథ్యాపవ ర్తనమునకు మూ లభూత మైనపా|త అగస్ఫుడు. 
ఆభబుమి లోక హితార్థము దేవతల యభ్యర్థన పై కాశిసి బాసి దవ్ష్షిణాపథమునకు 

వచ్చి కొల్తాపురాది క్షేతములను దర్శించుట ఈ [గంథములోని [పధానాంశము. 

మెరుపర్వతము మీది మత్సరముతో వింధ్యాది విజృంభించి సూర్యసంచారము 

సరికట్టట అగస్త్యుని కాశీ నిర్ధమనమునకు నిమిత్తము. కావున వింధ్యపర్వత 
నిరోధమే ఈ (గంథమునకు |ప్రస్తావనాప్రాయమైనది. లోపాముదాసహితుడె 
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అగస్త్యుడు నానాతీర్ధములు సేవించుచు స్వామిమలతీర్ణమున కుమారస్వామిని 

దర్శింపగా కుమారస్వామి ఆగస్తుకనకు కాశీక్షేతమునందలి నానాతీర్థ ఘట్టము 
లను, దేవతలను వివరించి చెప్పుట గల భాగమే కాశీఖండ మనెడి ఈ (గ్రంథ 

నామమును సార్థకము చేయుచున్నది. ఆ కథనములోని భాగమే వ్యాసుడు కాశిని 

బాయుట యనెడి ఉపకథ. కావున ఈ ఖండవురాణమందలి కథా పణాళికను 

వింధ్యపర్యత వీజృంభణము, ఆగస్సుడు కాళిని బాయుట, అగస్త్యుని దక్షిణా 

పథ తీర్థ సేవనము, కుమారస్వామి కాశీమాహాత్క్య్య మును వర్ణించుట, వ్యాసుడు 

కాశిని బాయుట అనెడి అయిదు శీక్షికలుగా పేర్కొనవచ్చును. మధ్యమధ్య రెండు 
మూడు ఉ పాఖ్యానములు కలవు. వాటిలో కుబేరవ్యతాంత మను పేరు గల 

గుణనిధి చరిత మిక్కిలి రమణీయ మైనది. 

వింధ్యపర త విజ్బంభణము 

మేరుపర్వతాన్నత్యమును చూచి సహింపలేక, వింధ్యుడు ఈర్జ్యానూయా 

హంకార జ్వరపీడితుడై విజృంభించినపుడు అనుభవించిన మనఃసంతోభము, 

విషాదనాటకనాయకుడు పొందెడి సంక్షోభమునకు సాటివచ్చునట్టు వర్ణింపబడి 
నది. ఆత్మకృతడో షఫలముగా ఆతనికి పతనము తటస్థించి నేలకు ఒరిగి తల 

యెత్తుకొనలేని దుఃస్థితియ, విషాదనాటకనాయకుడు పొందెడి అవస్థవలె శోచ 
నీయముగా వరింపబడినది. 

కం॥ ఉప్పర మెగసి యజాండము 

చిప్పలు రాలంగ మెరుశిఖరంబుల పై( 

గుప్పించి దాంయటుకొందునొ 

తప్పక నా మనసులోని తహతహ తీరన్. 

4 ఒక్కడు మా కులంబున సముద్ధతి జూపిన జాతరోమ(డై. 

తెక్క-లు దెంచి వేలుపులటే డటు పాపము చేసె(గాక యా 

అక్కలు నేడు కల్గిన నెజిం గగనంబున. బాబుతెంచి వి 

న్రాకగానె కూటకోటి తటులెల్టను నుగ్గులు గాగ మేరువున్. 

తే! ఆడునులోపల( దాటిపం డదిమినట్టు 

లదుముదును కాదె పాతాళ మంటికొనగ 

వేల్పులెల్లను వి|భాంతి విహ్యలింప( 

బాదముల మెట్టి నా దాయ. బసి(డికొండ, 
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ఆని ఆనూయావిష్టు డె ఇతరుని సంపదకు ఉది క్రతతో ఉపత పించిన 

ఆ దురహంకారి అగస్త్యుని పునరాగమనమునకు అనుక్షణ నిరీక్షణ చేయుట. 

లేక “ముని జటాధారి శివభకు 6 డనఘు మూరి 

యెవ్య€ డేతెంచు నప్పుడు లం 

కుంభసంభఖభవు( డను కోరి. కొనలు సాగ 

68 శి తి తి 

అజ్జెత్టి చూడవలసిన దుఃస్థితికి వచ్చెను. ఈ కథలో బోధింగెడి నీతిని 

శ్రీనాథు డీ |క్రిండివిధముగా వా[కుచ్చెను. 

తే॥ మొదలిగల పెక్కువయు( బోయి ముడి(గ నది 

కలశజుని నేత్రముల( గెంపు గాననై న 

నారుని యైశ్వర్య మీకించి యుపతపించు 

నట్టి ఖలునకు నిది పెద్ద యౌనె తలప, 

కం॥ సిద్దింప సీపితంబులు 

సిద్ధంచినయేనిః విదప( జెడు నన్యుని సం 

వృద్ధి. గనుంగొని యెవ్వని 
బుద్ధి నసూయా్యగహంబు. బొందు నతనికిన్ . 

ఈ కథాసందర్భములోనే మయూరుని సూర్యశతకములోని శ్లోకములు 
కొన్ని సందర్భమునకు పొందుపడున ట్టు ఇంచుక మార్పుతో తెనిగింపబడినవి. 

పాషాణములవంటి మయూరుని ప్రగ్ధరలు [శీనాథుని సీసపవ్యములలో మైనమువలె 

కరిగి ఆతని కిచ్చవచ్చిన రూపమును తాల్చినవి. ఉదాహరణార్థము నాలుగుక్టొక 

ములు ఇచ్చుచున్నాను. 

రాత్ర £ శ్యామాలతాయాః పరశురివ తమోఒరణ్యవహ్నేరివార్చిః 

(పాచ్యేవా[గే గహీతం (గవాకుముదవనం (దాగుదస్తోగహ న్లః 

ఐక్టం భిన్టన్ ద్యుభూమ్యోరవధిరివ విధాతేన విశ్వ |పబోధం 
వాహానాం వో వినేతా వ్భపనయతు విపన్నామధామాధిపస్య॥ 

సీ॥ చిలుసాన( బట్టించి చికిలి సేయించిన 

గండగొడ్డలి నిశాగహనలతకు( 

గార్కాన్న నివిడాంధకార ధారాచ్చటా 

సత్త్రవాటికి వీతిహో త్ర జిహ్వ 



ఫ్రై? 

నక్షతకుముద కాననము గిల్లెడు పొం టె 

[బాచి యె తిన హ స్తపల్లవ్యాగ 

మరసి మింటికి మంటి కై క్యసంచేహంబుః 

బరిహరింపంగ( బాల్పడ్డ యవధి 

సృష్టికందెడు తొలుసంజ చెలిమికా(డు 
కుంటు వినతామహాదేవికొ డుకు(గుజ్జి 

సవితృసార థి, కపైఖ్ర చాయం దెలుప 
నరుణు( డుదయించె. (వాగ్దిశాభ్య న్తరమున, 

న్యక్కు ర్యన్నోషధీ శేముషి తరుదికుచేవౌషరీః (వోషితాభా 

భా స్వద్దాంవోద్దతేన (పథమ మితకృతాభ్యుద తిః పావ కేన 

పక్షచ్చేదవణా సృక్సృత ఇవదృషదో దర్శయన్ (పాతర్శడే 

రాత్మామః సీ వభానోరనభిమత నుదేస్తాద్గభస్తుద్దమో వః. 
లీ 

నీ పాలేయ కిరణబింబంబు వెల్యెల(బాఖీి 

యసాచల౦బుపై న స్తమిల్డు 

వరునతో నోషధీవల్రీ మతల్లుల 

కాంతివై భవలక్ష్మి కచ్చువదల 
రవికొంతపాషాణ రత్నంబులం దుబ్బి 

యగ్నివత్యుత్దాన మాచరింప( 

([బబలాంధకార ధారాచ్చటాపటలంణు 

పంచబంగాళమి పాజీపోవ 

నుదయపర్వత కటక గండోపలముల 

బక్షమూ లచ్చిదా వణ! పణవ మైన 

నెత్తు రనియెడు విచికిత్స నివ్వటిల్త 

భానుకిర ణంబు లొక కొన్ని (పాఠ నభము, 

జ్యోత్సాాంశాకర్ష పాణ్డుర్యుతి తిమిరమషీశేష కల్మాషమీష 

జ్ఞృమ్యూద్భూతేన విజం సరసిజరజసా సన్యయా కోణరోచిః 
జ ౧ ఛు 

పాతః (పారంభకాలే సకల మివ జగచ్చి త ముస్మీలయ స్రీ 

కాన్తి స్తీక్షత్విషో ఒకా ంముద ముపనయతాతూలి కే వాతులాంవ కి, 



శిల 

సీ॥ తలిపి వెన్నెలలోని ధావళ్య మొక కొంత 
నవసుధాకర్షమ దవము కాగ 

జిన్నారి పొన్నారి చిజుతచీక టిచాయ 

యసలుకొల్పిన మషీరసము గాగ 

నిద మెల్కాంచిన నె త్తమ్మిమొగడల 

పరువంస్త బుప్పొళ్ళు హరిదళముగ 

దొగరువన్నియలేత తొలుసంజ కెంజాయ 

కమనీయరధాతురాగంబు గాగ 

వర్ణములు గూడి యామిని వ్యపగ మమున. 

జగము చి|తింప దూలిక చందమైన 

కొమరుగబాయంపు నూనూగు కొదమయెండ 
(పాచి కభినవమాణిక్య పదక మయ్యె॥ 

ధూర్ద్వ్రనస్యోగ్య(గహాణి ధ్వజపట పవనాందోలితేందూ నిదూర; 

రాహౌ (గాసాఖీలాషా దనుసరతి పునర్ణత్త చ|కవ్యథా ని 

(శానా శ్వళ్వాస హేలాధుత విబుధరునీ నిర్ణ రాంభాంసీ భ'దం 

దేయాసుర్వోదవీయో దివి దివసపతేః స్యందన |పస్థితాని, 

సీ! ధూర్దండ ఘట్టన (తుట్త[గహ [గావ 

ధూళిపాళిమిళ ద్దుస్థలములు 

ధ్యజపట పల్లవోద్ధత మరుత్సంపాత 

పరికంపమానోడు పరివృఢములు 

[గాసాభిలాషానుగత విధుంతుద పునః 

(పా ప్తచ,కవ్యధోవ [దవములు 

శాౌంతాశ్య నిబిడ నిశ్ళాష స ధారోద్దూత 

స్వర్దునీ నిర ర జలచరములు 

గగనపదలంఘనై క జంఘాలిక ములు: 

పద్మబాంధవ నిజరథ _పస్థితములు 

సాంగె నవి దక్షిణాయననమయ మగుట 

దర్దురముమీద మలయ భూధరముమీద. 
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ఈ [గంథమున నిట్లు తెనిగింపబడిన శోకములు పదమూడ కలవ. 

కాశీఖండము స్కాందపురాణము నందలి కథకు యథార్థానువాదము కాదనుటకు 
ఈ సీసపద్యములె _పబలసాక్ష్యము- మయూరుని శ్లోకములు ఆ సంస్కృత 

పురాణమున నుండవు. ఈ సీనపద్యముల లక్షణము నైషధమనండలి సీసపద్య 

లక్ష్షణములకు సోదర![పాయము. 

అగ స్తుడు కాకిని బాయుటి 

వింధ్యపర్యతము విజృంభించి పెరుగుటచేత సూర్యరథగమనము నిరో 
ధింపబడెను. దానితోపాటు, జో శతిర్మండల సంచారములు _న=భించి పోయెను. 
కాల పరిజ్ఞానమునకు హేతుభూతమైన నూర్యసంచారము లేక లోకమున 

యజ్ఞ యాగాది క్రతువులు జరుగవయ్యెను. ఈ మహోపస్టవమును గూర్చి దేవ 
తలు (బహ్మతో మొరవెట్టుకొని, ఆయన ఉపదేశానుసారము కాశిలోనున్న అగ 

సుని వేడుకొన బోయిరి.బృహస్పతి, ఆ (పళయమును లోపాము[దా సహితుడై 

యున్న అగన్ఫునకు విన్నవింపగ్యా ఆ బుషి లోకరక్ష ణార్ధము, తదాపన్నివా 

రణ కార్యమునకు పూనుకొనెను. ఈ యెడ బృహస్పతి లోపామ్ముదకు పతి 

(పతాధర్మము లుపదేశించుట సందర్భ శుద్దిలేమిని అస్థానికముగా పొడగట్టు 

చున్నది. పాతివత్యములో, దేవతా స్రీలకే ఆదర్శము కాదగిన లోపా 

ము|దకు బృహస్పతి ఉవపదేశమేల ? కాన్ని పురాణములు ధర్మ_వసంగములు 

చేయునపుడు వ_కృక్రోతృ వివేచనములు చేయవు. అవకాశము కలిగినప్పుడెల్ల 

ఏదో విధముగా ఆధర్మము లువదేశించుపే పురాణ సం్యపడాయము. స్కాంద 
పురాణమునందలి ఈ ఘట్టము న పతివతాధర్మో పదేశముకలదు గనుక [శీనాథుడు 

దానినే అనుసరించెను. జొచిత్య దృష్టితో నై షధమును వలె దీనినికూడ ఆతడేల 
సంస్క రింపరాదు ? అని (పశ్నింతు మేని అట్టి సంస్కారము కావ్యములలో 

చేయతగును కాని, పురాణములలో చేయతగదు. ఆపనికే పూనుకొన్నచో, పురా 

ణములలో సగముకంటె యెక్కువభాగము వదలిపెట్టవలసి వచ్చును. ఇదియే 

కాదు. ఈ [గంథములోనే ధార్మికముల్కు యౌగికములు, పారలౌకికములు, 

అధ్యాత్మికములు, మొదలైన (ప్రసంగము లనేకములు అస్తానికములు కలవు. 

పాఠకులు వాటి పరమార్థము (గ పొంచి విజ్ఞానవంతులు కొాదగును గాని వాటి 

సందర్భౌచిత్యమును విమర్శింవ బూనరాదు. పురాణములలోనే యేల, కావ్యముల 
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లోనే ఇల్టీ అప్రస్తుత (ప్రసంగములు చాలాచోట్ల కలవు. అది ఆటుండనిండు, 

ఆగస్తుడు కాళిని వీడ్కానునప్పుడు పొందిన నిర్వేదము ఎంతో రసవంతముగా 
వక్తము చేయబడినది. ఆ బుషి దక్షిణ దేశమున నెన్ని తీర్ధములు సేవించినను 
కాశీ విప్రయోగవ్యధ అనుభవించుచునే యుండెను. 

గుణనిధి కథ 

గుణనిధి సదాచార సంపన్నుండను, (శ్రో!తియుడునై న యజ్ఞడత్తుడనెడి 
(దాహ్మణో_త్రముని కుమారుడు. వాడు ద్యూత |క్రీడాది వ్యసనములకులోనై, 
కులాచారము లుజ్జగించి, (భష్షడె తిరుసుచుండెను. ఇంటగల వెండిబంగారు 

వస్తువులన్నియు తాకట్టుజెట్టి ఆ ధనమును దురోదరమున వ్యయము చేయు 
చుండెను. తల్చి వాని దుక్చేష్టితము లెజింగియు తండికి జెప్పక లేకలేక బుట్టిన 

కుమారుడుగాన చాటుగా మందలించుచుండెను. తం;డికి కుమారుని దుర్వర్త 

నము తెలియదు. ఆ దీక్షితుడప్పుడు సోమిదేవమ్మను బిలిచి కుమారుని చరిత 

మను గూర్చి _పశ్నింపగా ఆమె యథార్థమును జెప్పక పుతవాత్సల్యముచేతను, 

కోపగాడైన భర్తవలన భయముచేతను కుమారుని దుర్గుణములను కప్పిపుచ్చు 

చుండెను. ఇట్టుండ ఒకనాడు సోమయాజి రాజు తనకు బహూకరించిన 

రత్నాంగుశీయకమును ఒక జూదరి |వేలనుండుట జూచి ఇది నీకెట్లు లభించిన 

దని 1పశ్నింపగా వాడు “నీ కుమారుడు జూదములో దీనిని నా కోడెను” అని 

నిజము చెప్పి, 

తే| అక్షధూర్తులలోన నీ యనుగు కొడుకు 
దొరయజాలెడి ఆక్షధూర్తుండు లేడు, 

కితితలంబున యాగదీకి తులలోన 

కిరి సీయట్టి యాగదీక్షితుడు లేడు 

అని మొగమున చరచినటు అవేపించి వెడలిపోయెను. ఆ వృతాంతము 
న. 

|బాహ్మణునకు పెద్ద అభిషంగమై పరుగు పరుగున నింటికివచ్చి [_బాహ్మఖణిని 

వివాహము చేసికొనెను. గుణనిధి తల్టిదం,డులకును ఇంటికిని నెడమై ఆడవి 
దారిబట్టి వోయిపోయి ఒకచోనొక శివరాతినాటి ర్యాతి ఒక శివాలయము వే 
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శించి దీపము వెలిగించి అచట శివుని కర్చింపబడిన్క, నైవేద్యమును దొంగి 

లించి పాజీవియెను. ఆదట ని దించుచుం4ిన భటులు ఆ అలికికికి లేచి పారి 

పోవుచున్న [(బాహ్మణ్యబువుని వెన్నంటి తతిమి కొట్టిచంపిరి. ఆజీవుని యమ 

లోకమునకు కొంపోవుటకై వచ్చిన యమకింకరులకును, కె లాసమునకు 

కొంపోవుటకై_ వచ్చిన శివభటులకును, ' వాని పుణ్య పాపములగురించి కొంత 

వాదము జరిగెను. శివాలయమున దీప పదానము చేసిన పుణ్యమునకు శివభటులు, 

వానినొక దివ్య రథముమీద కై లాసమునకు కొం శోయిరి, వాడు శివ] ఆను గవా 
ముచే మరుజన్మ మున రాజుగా పుట్టెను. ఆ జన్మలో (ప్రజలచే ఇఎటింట శివదీపారా 

ధనను చేయించి తత్పుణ్బఫ౨ముగా ఆ మరుజన్మ మున కుబేరుడై శివునకు సఖు 

డయ్యెను. తెలిసియో తెలియకయో ఈషత్ +వక్రైంకర్యము చేసిన మహాపతితుల 
కైనను పుణ్యలోక! పా ప్రి లభించుననెకి శివధర్మమున కొక దృష్టాంతముగా చెప్ప 

బడిన చిన్నక థఇది. ఇందులో నీ మహాకవి (పదర్శించిన పాతసృష్టి, సంకి పత, 

సంద ర్భశుద్ధి జొదిత్యము, వృత్తాంత కథనము, పాాతోచితశ్రాలి మొదలయి శ 

లక్షణములతో తీర్చుబడిన కావ్నశిల్పము, అధునిక కథానికలకు _పైతము మేలు 

బంతిగా వెలుగొందుచున్నది. పై ఉపాభ్యానము [ప్రయాగలో దేహము చాలిం 

చిన శివశర్మయనెడి | బాహ్మణుని విష్ణుకింక రులు వైకుంఠ మునకుకొనిపోవునపుడు 

ఆ మార్గ మధ్యమున ఆతని కుబేరలోకమును చూవిశపుడు చెప్పినది. వారు 

ఒక కుబేరలోకమునేకాక నూర్యచం[ద మండలాది సమస్త జ్యోతిర్మండలము 
లను, [బహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల లోకములను, ఆతనికి వర్షించి చెప్పిరి. 

శివశర్మకథ 

శివశర్మ సంపన్నమైన గృహజీవితమునుగడిపి ముదిమిగదిసిన చివరి 

దశలో మోక్షపా పికొజకు కాశికి చేరెను కాని మనసుకు నిలకడ చాలక _పయాగ 

మోక్ష (పదమనెడి తలంపుతో కాశిని విడిచి [పయాగ చేరెను. అచ్చటను నిలువ 

లేక మరల కాశికి తిరిగి వచ్చెను. అప్పుడైనను, స్థిమితచిత్తుడుకాక మరల _పయా 

గకు బోయెను. ఇట్టు రెండు తీర్థముల మధ్య అనేక పర్యాయములు రాకపోకలు 
చేసియు ఆ రెంటినిగాక ఇతర తీర్థములను సేవించుచు వచ్చి వచ్చి తుదకు 

హరిద్వారమున దేహముచాలించెను. ఆది విష్ణు తేతము గనుక. విష్ణు కింకరు 

లాతనిని వైకుంఠమునకు గొనిపోయిరి. పుణ్యానుభవము ముగిసిన విమ్మట నా 

[బాహ్మణుడు భూలోకమున నొక మహారాజుగా జన్మించి చిరకాలము ప్రజా 

51) 
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పాలనముచేసి పూర్వజన్మ స్మృతి వలన కాబోలు, నంత్యకాలమున కాశికిబోయి 

[పాణములు వదలెను. అంతతో నాతనికి జన్మ రాహీత్య మయ్యెను. 

తీర్థములన్నియు పుణ్యపదములే అయినను మోక్ష[వదమైనది కాశీ 

కే తమొక్ళ్క_ పేయని ఉపదేశించుట కీ శివశర్మోపాభఖ్యానము చెప్పబడ్డది. ఈ 
ఉపాభ్యానమును, అగస్త్యుడు లోపాముదకు జెప్పెను. 

ఆసలీ |గంథమును రెండు భాగములుగా విభజింపవచ్చును. మొదటిది 

అగస్త్యుడు లోపాముదకు భౌతికములైన తీర్థయాత్రల మహిమలనే కాక 
యౌగికములైన అంతర తీర్ణములను గురించి కూడ చేసిన ఉపన్యాసభాగము. 
రెండవభాగము ఆబునీ స్వామిమలశ్నే! తమున కుమార స్వామిని దర్శించి ఆయన 

వలన కాశీమహ_త్త్వమును వినుట. వ్యాసుడు కాశినిబాయుట యనెడు వృత్తాంతము 

ఈ రెండవ భాగములోనిదే కావున, అగస్తుడు కాశినిబాయుట యనెడు కథ 

[గంథారంభమునను, వ్యాసుడు కాశినిబాయుట యనెడు కథ [గంభాంతమునను 

నిబంధింప బడినవి. ఇరువురి మహర్షుల వృతాంత కధనముచే కాశీఖండము, 

పావనారంభమును, పొవనాంత మును అగుచున్నది. అంతేగాక మమతాకూన్యు 

లును, నిస్పృహులును, (బ్రహ్మ స్వరూపులును ఆయిన ఆ మహర్షులే కాశీవియోగ 

బాధను సహింపలేక వ్యథనొందుట వలన తల్చేత మహిమ వర్ణనాతీతమని, 
స్ఫురింప చేయటయే ఈ |గంథము యొక్క పరమ్మపయోజనము. 

క్షేతమాహాత్మ్య గంథముల సెక్కింట, తల్లే త దేవతా మహీమవలస 
వతితులు సయితము పావనులబిన ఉవాభ్యానములు చాల చెప్పబడును. 

ఈ కాశీఖండములో అట్టిది ఒక గుణనిధి కథ మా,తిమే కలదు. తక్కిన ఒకటి 
రెండుకథలు, (శివళ ర్మో పాఖ్యానము, కళావతి కథ) పతితులకు సంబంధించినవి 
కావు. ఈ [గంథమున ఉపాఖ్యాన భాగము చాల తక్కువగా, కాశీ మాహాత్మ్య్య 
వర్ణనము చాల యెకు, వగా నున్నది. అడియుగాక, అనెక యోగళాస్త్ర ధర్మ 
కాస్తా9ది పసంగముల వలనను, ఊర్థ్వ్రలోకముల వర్ణనల వలనను, [గంథము 
చాల "పెరిగినది. వాటివల్లనే ఈ (గంథమువలన కావ్యానందము కంటె, విజ్ఞాన 
బ్ ధ యెక్కువ కల్గుచున్నది. ఎయ్యెడనేని కావ్యపదార్థలేశమున్నచో దానిని 
(శ్రీనాథుడు రసబంధురముగా తీర్చి దిద్దెననుటకు సందేహములేదు. మొ తముమీద 
కాశీఖండము అఆయఃపిండ మయినను ఆస్వాదయోగ్య మైనది. న 
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కవిసార్యభౌముని యుద్దండశైెలికి ఈ గంథమే లక్ష్య భూతమైనది. 

షధాదులయందుకానవచ్చు శయ్యారామణీయకమునకు ఇయ్యెడనే పరిణామము 
కలిగెను. మణీ ఆతని నానాకాస్త్ర పరిచయమునకును, తోకవ్యత్త పరిజ్ఞానము 

నకును మానవ [పకృతి పరిశీనమునకును ఈ గంథమే సాడేభూతముగా 
పేర్కొనదగి యున్నది. 

(au 

శ్రీనాథుని మూడవ దేశాటనము 

వీరభ[దా రెడ్డి శ్రీనాథునకు ఆస్థానపదవి యిచ్చియే కాశీఖఎడమును కృతి 
పుచ్చుకొనెనో లేక ఆ పదవి ఈయకయే కృతి పుచ్చుకొని సత ,_రించెనో చెప్ప 

లేము. కాన్కిక విసారభౌముడు పొలముపన్ను చెల్లింప లక శిక్షింపబడినపుడు తన 

పూర్వపు టౌన్నత్యమును సంస్మరించుకొని “వీరభ।దారెడ్డి విద్యాంసు ముంజేత 

వియ్యమందెను గదా వెదురుగొడియ"” అని వగచినట్లు కలదు. కనుక అతనికి 

కాశీఖండమునాడు రాజమహేంద్రవరాస్థాన కవిపదవి లభించి యుండు ననియే 

తలంచవచ్చును. పదవిలెని సత్కారమే పొందియున్నచో ఉవీరభ్ర దా రెడ్డి 

విద్వాంసుడ ” నని చెప్పుకొని యుండడు. 

తదాది తన రాజుయొక్క జీవితము వరకునో, రాజ్య పతనానంతరము 

వరకునో ఆయాస్థానమున నుండి యుండవచ్చును. తదనంతరము మరల నిరాశ 

యుడై ఇంకొకరి [పాపును నంపాదించుకొనుటకో లేక చివరి దశలోనై నను 
స్వతం్యత జీవననోపాధి చూచుకౌనుటకో బయలుదేరి యుండును. ఆ దశలో 

బొడ్డుపల్లి [గామమున పొలము సత్తగొని వ్యవసాయము చేయుట ఆతని 
స్వతం(త జీవనాభిలాషకు సూచనగా జెవ్పవచ్చును. ఆ వ్యవసాయము నిష్ఫృలమై 
పోయిన పిమ్మటనో లేక ఆఊర నెలకొనక పూర్వమొ శివర్శాతిమాహాత్మ్యమును 
రచించి యుండును. కృష్ణాతీరమున బొడ్డుపల్లి (గ్రామమున కవిసార్వభౌముడు 
కృషీవలుడుగా జానపద జీవితమును గడుపుటకు సమకట్టి త,త్పాంతీయులె న 
జానపదులు భారతమును వలె ఆరాధించెడి పల్నాటి వీరచరిత (వాసి 
యుండును. అది పదకావ్యము, దానిని త్మత్పాంత (గామీణుల అభ్యర్థనము పై 

వాసెనో లేక తనకే యట్టి ఉత్సాహము కల్లెనో చెప్పలేము. దాని నటుంచ్చి 
ముందు శివరాతి మాహాత్మ్యమును గూర్చి ముచ్చటింత్రును= 
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శివరాత్రి మాహాత్మ్యము 

పుట్టుక చేతనే గాక గుణముచే సైతము శ్రీనాథుని పద్య కావ్యములలో 
కనిష్టము శివరా|తి మాహాత్మ్యము, ఇది శ్రీశైలము నందలి కాంతభికావృ త్తి 
మఠాధిపతికి మూలభృత్యుడై న ముమ్మడి కాంతయ్యకు కృతి యీయబడినది. 

సాధారణముగా (గంథావతారికనే ఒక |వబంధముగా రచించుట శ్రీనాథునకు 

పరిపాటి కాని ఈ [గంథావతారిక తద్భిన్నముగా నతి పేలవమై యుండుటయే 

గాక కొన్నిపట్ట బాలిశము (Childi5h) గా నున్నది. దీనిని బట్టి కొందరు 

ఈ కృతి (ప్రదానమునే శంకించిరి. శ్రీనాథుని అనంతరము ఈ [గంథమును బేజి 
క్క్ంచుకొని శాంతయ్య యెవరిచేతనో తనపేర అవతారిక [వాయించుకొని 

యుండునని వారి యూహ. కాని కాంతయ్య అట్టి చౌర్యమున కొడిగట్టి యుండు 

నని బుజువు చేయట కష్టము. కృతిపతిని సంబోధించెడి ఆశ్వాసము యొక్క 

ఆద్యంతములలో శ్రీనాథుని వాగ్గుంభనము ద్యోతిత మగుచుండునని చెప్పదగును. 

మటి అవతారికలో ఆ లక్షణమేల మరుగునపడెనో చెప్పలేము. కృతి _పదానము 

జరిగిన పిమ్మట శ్రీనాథుని పరోక్షమున శాంతయ్యగాని యాతని పరోక్షమున 
నాతని వంశీయులు గాని మొదట అనతివి సృృతిగా నుండిన అవతారికను పెంచి 

వాయించి యుందురని నా యాహ, కావ్య పరామర్శన మునకు కృతిపతిత్వ 

ముతో ఆంతగ చెప్పుకో దగిన సంబంధ ముండదు. కనుక దాని చర్చమాని 

(గంథమును చేకొందము. 

ఈ కావ్యమునకు మూలము సాాాంద పురాణమందలి ఈకానసంహిత 

యట. ఈ కథను మొదట (బ్రహ్మ విష్ణువులకు శివుడే చెప ప్పగా దానిని అన్ని 

పురాణములవలెనే సూతుడు నైమిశారణ్యమున శౌనకాది మునులకు జెప్పెను. 
ఇందుగల అయిదు ఆశ్వాసములలో మొదటిది పధానేతివృ త్ర త కథాకథనము 

నకు (పసా వనా పాయముగా నున్నది. ఆందు విశ్వసృష్టి క ర్పృత్వ |పాధాన్య 

విషయములో (బహ్మకును వి విష్ణునకును కలహము సంభవించి అహమహమికతో 

మహాస్త్రములు (పయోగించి యుద్ధము చేయుచుండగా శివుడు అనల స్తంభా 

కారమున నుద్భవించి, వారి గర్వముడిపి, వారి అభ్యర్థనపై శివరా[త[వతము 

నుపదేశించి ఆ పుణ్యదిన (పభావమున శివసాయుజ్యము పొందిన ఒక మహా 

పాపుని కథను చెప్పుట కుషకమించును. కది [ప్రథమాశ్వాసము నందలి వృతాం 
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తము. ఇది శుద్ద పౌరాణిక కథనము. ఇది లేకపోయినను |పథానకథ కేమియు 
భంగము వాటిల్లదు. 

ఆ కథకు నాయకుడు సుకుమారుడనెడు ఓక |బాహ్మ్యణయువకుడు. 

ఇతడు కాశీఖండమునందలి గుణనిధికి సర్వధా సోదర పాయుడు. పాపకార్యాచ 

రణమున అన్నకంచదె అధికుడు. అతడు జూదరియై (థమన్షుడు కాగా ఇతడు 

దుష్కా ముకుడై పరమ[భషు తయ్యెను. అతనికి ఇతనికి శివరాాతిమాహాత్మ్యము 
వలననే శివలోకప్రా_పి గలిగెను. గుణనిధి తనకు తానుగా ఇంటినుండి పారి 

పోయెను. సుకుమారుడు తనతం|డి మంతిత్వము చేయు రాజుచే రాజ్యమునుండి 

తజిమి వేయబడెను. అడవిదారిబట్టి పోవు నాతని కొక సరస్సుడెంత అందు 

స్నానమాడ వచ్చిన ఒక చండాలకన్య కంట పడెను. వా రిరువురును పరస్పర 

మోహములో పడి కొంతకాలము గడిపి తుదకు దేళాంతరమునకు లేచిపోయి 

కాపురము పెట్టిరి. ఆచ్చట ఆమె మరణింపగా, వాడు తల్లిలేని బిడ్డలను పెంచి 
పెద్దజెసెను. ఆ పిల్లలలో ఇరువురు పెరిగిన కూతుళ్ళు కలరు. ఆ దుర్మార్గుడు 
ఆ బిడ్డ లను సైతము మోహించి వారియందు. సంతానము కనెను. దుర్గంధ 

భూయిష్టమెన ఇట్టి జీవితమును గడుపుచుండిన ఆ కర్మ చండాలుడు ఒక శివ 

రాతినాటి రాతి తన గూడెమునకు సమీపమున నున్న నాగేశ్యరాలయమునకు 

యాదృచ్చికముగా బోయి, అచ్చట జరుగుచుండిన ఉత్సవములను వీషీంచుచు, 
బహువిధ పుష్పాలంకృతుడై యున్న స్వామిని తెలియకయే దర్శించి ఇంటికి 

వచ్చి కొంతకాలమునకు చనిపోయెను. ఆ జీవుని యమలోకమునకు కొనిపోవ 

యమకింకరులు, శివలోకమునకు గొనిపోవ శివభటులును రాగా, వారికి వారికి 

కలహము రేగెను. _పమధులు యమకింకరులను నిర్జించి, ఆ పతితజీవుని కైలా 

సమునకు గొనిపోయిరి. ఇంత పుణ్యము అంత మహాపాతకికి లభించుటకు కార 

ణము శివరా|తీనాడు అబుద్ధిపూర్వకముగానే జాగరముండి శివలింగ దర్శనము 

చేయుట - ఇదియే [పథానకథ. కాని చివరిదగు అయిదవ ఆశ్వాసమున ఈ ఇతి 

వృత్తము పౌరాణిక పద్ధతిని మజికొంత పెంచబడినది. యముడు నిరర్థక మైన 

తన ధర్మరాజపదవికి చింతిల్లి, కైలాసమునకు బోయి శివునితో మొజ పెట్టు 

కొనగా ఆ మహాదేవుడు సుకుమారునకు శివరాత్రినాడు లభించిన పుణ్యవశ మున 

సర్వపాపషపరిహార మయ్యెనని, నచ్చజెప్పి పంపెను. ఈ ఉపసంహార భాగము 

లేకున్నను (పథానమైన సుకుమారుని కథకు గాని, శివరాత్రి మాహాత్మ్య నిరూప 
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ఆకు గానీ యేవీధమైన వెలితియు నుండెడిది కాదు. మణియ సుకుమారుక 

కన్న బిడ్డలను పెైతము కామించె ననెడి పరమ జుగుప్పావహ మైన క థాభాగము 

వలన కలిగిన ఆధికపయోజన మేదియు లేదు. ఆది లేకున్నను వాని పాపములు 

నిండుగా పండియయున్న వి. చెప్పుటకు గాని, చదువుటకు గాని. వినుటకు గాస్ 

రోత పుట్టించెడి ఆ కథాభాగము ఈ గ్రంథమున దుర్వాసన లీనుచున్న ది. మూల 
పురాణములో నున్నదిగనుక దానిని తొఒగించుటకు [శీనాథు డిష్టపడలేదు 
కాబోలు, 

మటిేీ శ్రీనాథునకు సంస్కృత కవులలో భట్టబాణు నియిందు ఆత్యంత 

తాత్పర్యము కలదు. బాణుని కాదంబరీవచన శైలిని తెలుగున నవతరింపజేసిన 

వాడు శ్రీనాథుడే. పొనగినపుడెల్ల బాణుని విరోధాభాసములను, ఉపమాన గుచ్చ 
ములను, ఆను పాసాది శబ్దాలంకార ములను ఆనుకరించుటలో శ్రీనాథునకు 

కుతూహలము మెండు. ఈ [గంథములో అట్టి అనుకరణమే కాక కాదంబరి 

లోని కొన్ని వాక్యములు యథాతథముగాను, ఈషద్భేదముతోను అనువదింపబడి 
నవి, సుకుమారుని తండి యజ్ఞదత్తు డను ఒక మంతి, ఆతనికి చిరకాలము 

సంతానము లేదు. భార్య తన అనపత్యతకు ఒకనాడు మిక్కిలి ఖిన్నురాలై. 
యుండగా ఆమెను భర్త యెంతో సరసముగా నూరార్చును. కాదంబరిలో 

తారాఫీడ మహారాజు తన భార్య నూరార్చిన సందర్భము ఇట్టిదే కలదు. 

శ్రీనాథు డా సంస్కృత వాక్యములనే తెనిగించెను. మణియు కాదంబరిలో 

శుకనాశు డను మంతి రాజకుమారునకు స్మత్సవర్రనకు హేతుభూత మైన 

సీత్యుపదేశము చేయును. ఆ భాగమునకు ఉకనాళోపదేశ మని పేరు. అక్లే 
శివరా|త్రి మాహాత్మ్యమున యజ్ఞదత్తుడు తన కుమారుని చెడ్డ తోవనుండి మర 

లించుటకై కొన్నినీతులను బోధించును. ఈ నీతిబోధ కేవలము శుకనాశో పదేళ 
మునకు (పతిబింబముగా నున్నది. 

“యత్నేన ఆరాధితాః యథా సమీహిత ఫలానా మతి దుర్హభానా 

మపి వరాణాం దాతారో భవస్సీ | శగోయతే హి పురా చజణ్బకౌశిక[పభావా న్మగ 

డమ బృహ[దథోనామ రాజా జరాసంధం నామ తనయం లేభే,దశరథశ్చు రాజా 

పరిణతవయా విభాండక మహాముని సుతస్య బుష్యశృజ్ఞస్య [పసాదా దవాప 

చతురః ప్పుతాన్ ! అన్యేచ రాజర్టయః తపోధనానారాధ్య పుతదర్శనామృత 

సుఖభాజో బభూవుః!” 
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“సర్వజగ త్పసిద్ధంబుగదా యితిహాసంబు. తొల్లి చండకౌశికు వర _పసా 

దంబున మగధాధిపతియగు జయ దధుండు జనార్దనుని గెలువందగినట్టి శాఠ్యనిధి 

జరాసంధుంగాంచె; దశరథుండు విభాండక తనయుండగు బుష్యశ్ళంగు నారా 

ధించి దిగజంబుల వోలిన కుమారుల సకలలోక హితంబుగా నలుగురంబడసె 

సమారాధీత గురుదేవతాన్ముగహవళంబున నితర రాజులును పుత్రదర్శనామృత 

సుఖ మనుభవించిరి.” 

46 [వథమమపి స్వామినో శయనస్నానభోజన భూషణ పరి|గహణాదిష 

సమచితేష్వవి దివసవ్యాపారేమ కథం కథమపి పరిజన్యపయత్నా (త్పవర్త్య 

మానా సశోకైవాసీత్ 1 

we పెద్దకాలం బీమ్మ హోదేవి సంతానలాభీంబు దూరంబగుటి కొరణంబుగా 

శయనాసన పానభోజన విభూషణ పరిధానాది సముచిత వ్యాపారంబులు పరిజన 

పయత్నంబున నెట్ట కేలకు నిర్వ ర్రించుచు దేవరకు హృద మవేదన గావింప 

నోపక యనవరతంబు జరిపించుచున్నడి " 30902౪ 

“ఇయం సంవర్థనవారిధారా--తృష్టా విషవల్టీనామ్ వ్యధాగీతి రెస్టి9య 
మృగాణామ్ ! పరామర్శ భూమలేఖాసచ్చరితచి తాణామ్ ! అకాల (పావృట్ 

గుణకలహాంనకొనామ్ ! (పసావనా కపట నాటకి స్య ! రాహుజిహ్వా ధర్మేందు 

మండలస్య "= 

“ఇవ్విధంబున తృష్టావిషవల్లి కాలవాలమైన నిం! దియమృగంబులకు శర 

ణంబును, మోహన్నిదకు వి|భమశయనంబును, దోషాకీఏిషంబునకు నావాసవల్మీ 

కంబును, సుగుణ కలహంసంబులకు _బావృట్కాల౦బున్వు కపటనాటకంబునకు 

[పస్తావనయు, ధర్మేందుమండలమునకు రాహు వ కంబు నై. నెన్. 

“గరు వచన మమలమవి సలిల మివ మహదువజనయతి (శ్రవణ స్ట సీత 

శూలమభవ్యస్య“. 

“ఇది యభవ్వ్యులకు సలిలంబును( బోలె గర్భస్థీతంబై యుప[దవంబు 

నాపాదించు”. 

“గురూపదేశ శ్చనామ పురుషాకామభిలమల పజాళన శమ మజలం 

స్నానమ్, అనుపజాత పలితాదివైరూప్యం ఆజరం వృత్త్సత్వమ్, ఆసువర్ణ విర 

చనం ఆ(గామ్మం కర్ణాభరణం”. 
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“నృరగ్రూవదేశం బభిలమల [పక్షాళన శ్షమంబెన తీర్థ స్నానంబు, జరా 

మరణ వె వైకల్యంబులేని వార్ధకంబు, మేదోభారంబులేని గౌరవంబు, సువర్ణ రచన 

లేని కర్ణాధరణంబు” న 

ఇచే నైషధిళ్లోకచ్చాయలు కొన్ని, కాశీఖండ పద్యచ్చాయలు కొన్ని 

ఈ (గంథమున చూపవచ్చును. కాశీఖండమున గుణనిధి యిల్లు విడిది వెళ్ళి 

పోయినపిమ్మట, ఉదయపుపూట తనకు (పేమతో అన్నముపెట్లు తల్లిని స్మరించు 

కొని విలపించిన పద్యమొకటి కలదు. ఈ [(గంథమున సుకుమారుని మఖమున 

ఆపద్యమే వినవచ్చుచున్నడి. 

చ॥ అరుణగభ స్తిబింబ ముదయా[దిపముం బొడతేర గిన్నెలో, 

బెరు(గును వంటకంబు వడపిందియలుం గుడువంగ (బెట్టు ని 

ర్భర కరుణాధురీణయగు [ప్రాణము (పాణము తల్లి యన్న దే 

హరహర యెన్యరింక గడుపారసి పెద్దెద రీవ్సితాన్నముల్ ” 

ఈ (గంథరచనలో (శ్రీనాథుని జటిలమైన శయ్య యేమియు కొరవడ 

లేదుగాని, కథా. సంధానమున అశద్ధవలన దొరలిన కొంత వెలితి లేకపోలేదు. 

అంచుచేతనే ఈ [గంథము పుట్టుక చేతనే గాక గుణముచేతను కనిష్టము అని 

ఆంటిని, 

పలనాటివీరచరి త్ర 

ఇది [కీస్తుశకము 1192 వ సంవత్సరమున పల్నాటి సీమలో జరిగిన 
ఒక్ మహాయుడ్డ మునకు సంబంధించిన చార్మితక పదకావ్యము. ముందుగ, ఈ 

(గంథమునండలి చరి,తాంశ మును వివరించెదను. 

చరి(తాంశము : 

అనుగురాజు అను పేరుగల ఒక హైహయ వంశజుడు ఊత్తర దేశము 
నుండ సపరివారముగా ఆం|ధభూమికి తరలివచ్చెను. ఆతనికి చందవోలు వెల 
నోటి చోళరాజు మైలమాదేవి యను పేరుగల తన కుమారర్తెనిచ్చి పెండ్రిచేసి పల 
నాటి సీమను ఆమెకు అరణముగా నిచ్చెను. అనుసరాజు గురజాలను రాజధా 

నిగాజేసికొని పలనాటి రాజ్యము నేలుచుండెను. ఆతనికి మైలమాదేవిగాక విద్యల 
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దేవి యనెడు పట్టమహిషియు, భూరమాదేవి యనెడు మరియొక భార్యయు 

కలరు. వీరిలో మెలమాదేవికి నలగాముడను పు తుడు జనించెను. మరీ విద్యల 

దేవికి పెదమలిడేవుడు, పినమలిదేవుడు, బాలమలిదేవుడు అను నువ్వురు 

పుతులును భూరమాదేవికి కామరాజు నరసింగరాజు, ఘట్టిరాజు, పెరుమాళ్ళు 

రాజు అను నల్వురు పు తులును కలిగిరి. ఈ ఎనమండుగురు కొడుకులలోను 
నలగామరాజు పెద్దవాడు, పెదమలిదేవాదులు విన్నవారు, 

ఒకనాడు అనుగురాజు వేటకుపోయి మరలివచ్చుచుండగా. జిట్టగామాల్ర 

పొడు వా _స్రవ్యురాలెన నాగమ్మ యనెడి ఒక రెడ్డిఏితంతువు, అతనికి విందు 

చేసి మెప్పించి, రాజాస్థానమున చనవు సంపాదించి, ఉన్నత పదస్థులైెన నాయ 
కులను తనకు విధేయులను చేసికొను తం|తము నెరపవుచుండెను. అనుగురాజు 

మం[తియగు దొడ్డనాయుని కుమారుడు |బహ్మన మాము ఆమెను లెక్క 

చేయకుండుటచే ఇరువురికి పగ యేర్పడెను, / 

ఇట్టుండ కొన్నినాళ్ళకు అనుగురాజు మరణించెను. మరణవేళ ఆతడు 
తన కుమారులను [బహ్మ నాయునక ప్పగించి వారందరు నై కమత్యముతో మసలు 

కొనునట్టుగా ఆరయుచు నలగామునకు పల్నాటి పట్టముకట్టి ఆతనిని మంతి 

త్యము చేయుమని కోరెను. 

అవసానవేళ రాజుచేసిన ఆదేశము ననుసరించి [బహ్మున నలగాముని 
పట్టాభిషిక్తునిజేసి తాను వథానియై ఆతనిచే పల్నాటి రాజ్యమును చక్కగా 

నేలించుచుండెను. నాయకురాలు |(బహ్మన |పాభవమును సహింపలేక, నలగాము 
నితో ఏవేవో కొండెములు చెప్పి ఆతని మనసు విరిచెను.నలగాము డామె మాటలు 

నమ్మి మలిదెవాదులను చెజసాలలో బెట్టించెను. కుటుంబ కలహము లేకుండు 

టకై (బహ్మన మధ్యవ ర్రిత్వముజెసి రాజ్యమును రెండుగా విభజించెను. నలగా 

ముని భాగమునకు గురజాలయు, మలిదేవుని భాగమునకు మాచర్లయు రాజధాని 

నగరములయ్యెను. [బ్రహ్మనాయుడు మలిదేవుని పేర, తానే పరిపాలనమ్లు 

చేయుచు, అతడు యు క్త్రవయస్కు-డైన పిమ్మట కళ్యాణ నగరాధీవుడై న సోమే 
శుని కుమార్తె నిప్పించి వివాహము చేయించి మాచర్హకు వట్టాభిషికుని జేసెను. 

నాయుని నుం(త్రిత్వములో మలిదేవుని రాజ్యభాగము. సిరిసంపదలతో తులతూగు 

టను చూచి యోర్వలేని నాయకురాలి _పేరణచే నలగాముడు వారిని కోడి పందె 

(52) | mw 
క 
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ములకై. గురుజాల పిలిపించి, మాయాజూదమున నోడించెను. |గంథమున నీ 
భాగమునకు “'కోళ్ళపో”రని పేరు. 

ద్య్యూత సమయానుసారము మలిదేవాదులు రాజ్యమును విడిచి మండాదికి 

వలసపోయిరి. దీనికి మండాది వలసయని పేరు. 

ఆ స్థితిలోనైనను వారు (బ్రతుకుట సహింపలేని నాయకురాలు, చెంచు 
మూకలనుపంపి, వారి ఆలమందలను, ఆలకాపరులను చంపించెను. ఈ వృతాం 

తమునకు “మందపోటు” అని పేరు. 

అనంతరము మలిదేవాదులు ఆటనుండి తరలి, మేడపీచేరి తలదాచుకొని 

గడువు తీరినపిమ్మట తమ రాజ్య భాగమునకు రాయబారము నడిపిరి. ఆ 
దౌత్యము నడిపిన రాయబారి నలగానుని అల్తుడగు అలరాజనునాతడు. నాగమ్మ 

ఆతనిని విషపయోగముచే చంపించెను. ఈ భాగమునకు “అలరాజు రాయ 
బార”మని పేరు. 

అంతతో నుభయపక్షములకు యుద్ధము స్థిరమైనది. కా ౭మపూడిలో 
యుద్ధరంగనిర్మాణమునకు శంకుస్తాపనచే సిర ఆ వృత్తాంతమునకు 'కల్టు పతిష్ట 

అని పేరు. 

ఉ భయులును తమకు బాసటగా వచ్చిన మండలాధిపతులతో కారెమ 

పూడివద్ద సేనలను విడిమించిరి. యుద్ధభూమిలో విడిసిన పిదప తుది యత్న 

ముగా మరల సంధి పయత్నము జరిగెను. |బహ్మనాయుని కుమారుడగు బాల 

చం(దుడు తనవారు యుద్ధ సన్నాహము లొనర్చుట యెరుగనే యెరుగడు. 

ఆతని సాహసము దుర్నివార్యమని తలచి కాబోలు బహ్మ్యనాయుడాతనిని వెంట 

గొంపోలేదు. ఎట్లో యుద్ధవార్త విని స్మంధావారమున నురికి బాలుడు సంధి 

(పయత్నములను భగ్నముచేయగా యుద్ధము తప్పనిసరియయ్యెను. నలగాముని 

శిరస్సుతెచ్చి |బహ్మనాయుని పాదములచెంత పెట్టెదనని (ప్రతినచేసిన బాలుడు 

శతు సేనలపై విజృంభించి సంహార కేశి సల్పి తుదకు మరణించెను. అతని 

యుద్ధము అభిమన్యుని యుద్ధమువంటిది. ఆ పైని ఒకొక్క. వీరుడే రణరంగ 

మున బలియయ్యాను. దీనికి “బాలచం]దుని యుద్ధము” అనిపేరు. తుదకు ఆ 

యుద్ధమును చేపట్టిన బహ్మన నలగాముని, నాగమ్మను వెన్నంటి తటీమి 
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జయము తన్ను వరింపనున్న సమయమున నాగమ్మ శరణు వేడగా నామెను 

క్షమించి తానా చెంత నున్న ఒక కొండ గుహాలోనికి జొచ్చి అదృశ్యుడయ్యెను. 

ఈ తుది [పకరణమునకు “బహ్మనాయని విరుగు” అని పేరు. 

ఇది చర్మితలో రెండు తరముల కాలమున నడచిన విపుల వృత్తాంతము. 

ఆది ఈశ్వరసంకల్ప మేమో చెప్పలేము, కాని ఈ కథ భారతకథ పునరావృ త్త 

మైనదా అన్నట్లుండును. అక్కడవలె ఇక్కడను వచ్చిన తగవృహూడ దాయ 

భాగము గురించియే, కౌరవ పాండవులు అన్నదమ్ముల బిడ్డలు. పలనాటిరాజులు 

సపత్నీ పుతులు. “అన్నదమ్ములలో జ్యేష్టుని పుతుడను గనుక రాజ్యము 

నాది” అని దుర్యోధను డన్నట్లుగా “నా తల్రివంక రాజ్యమునకు నేనే అర్హ క” 

నని నలగాము డనెను. 

“హక్కులమాట అటుంచి, హత్తిన మనస్సులకో కలసిమెలసి (బతు 
కు"డని ఆక్కడి పెద్దలును, ఇక్కడి పెద్దలును కుటుంబకలహము వారించు 
నుద్దేశముతో హితవు జెప్పిరి. కలసి బ్రతుకుట దుర్యోధనునకు ఇష్టము కాకపో 

బట్టి కౌరవరాజ్యము విభాగింపబడినది. ఇక్కడ నలగామునకు ఇష్టము లేకపో 
బట్టి పలనాడు విభ క్త మైనది. అక్కడ దుర్యో ధనునకును, ఇక్కడ నలగాము 
నకును దుష్టమం తుల (పేరణ నిమిత్త మైనది. 

రాజ్యవిభాగము న్యాయము కాదనుకొని పంచి యిచ్చిన సగమును మరల 

దోచుకొనుటకు శకుని |పేరణచే దుర్యోధనుడును, నాగమ |పేరణచే నలగా 
మడును యత్ని ంచిరి. నిర్దవద్యూతవ్యాజమున ధర్మ రాజు వనవాసము పోగా, 

సజీవ దూత వ్యాజమున మలిదేవుడు ఆడవి కేగెను. అడవులలో మా!త మేల 

సుఖముగా |బతుకసీయవలెనని దుర్యోధనుడు ఘోషయాతా కల్పన చేసినట్లుగా 

నలగాముడు మందపోటు జరిపించెను. సమయ నిర్వహణానంతరము రాజ్య 

విభాగ మిచ్చుటకు దుర్యోధనునివలె నలగామడును నిరాకరించెను. ఇర్వురును ' 
రాయబారులకు విషషప్రయోగ (పయత్నములు చేసిరి, భారతకృష్ణుడు విష ప మో 
గమును శంకించి తప్పించుకొనెను. వంశనాశమును నిరాకరించుటకు చేసిన 

సంధి(పయోగములు, రెండుచోట్లను విఫలము కాగా విధి చోదితుల్లె_ ఇరువాగులు 

యుద్ధమునకు తారసిల్లిరి. కురుక్షేతమునందువలె కారెంపూడి కేతమునందును 
ఉభయపక్ష వీరసంఘములు సర్వనాశన మయ్యెను. అయితే భారతయుద్ధ జయ 
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ముతో కురురాజ్యము ధర్మరాజునకు లభింపగా పల్నాటిరాజ్యము మాత్రము 
హతశేషుడైన నలగామునకు దక్కెను. ఆతని రాజ్యపా_వ్రి యుద్ధ జయ లబ్ధి 
కాదు; అది బహ్మన ఆను[గహద త్రము. 

ఈ విధముగా పలనాటికథ యంతయు భారతకథతో సంవదించుట, 
యే'కవియు చేసిన ఆభూతకల్పన కాదు ; స్వతః పవృ త్రము. 

, మజి ఆంధమునగల ఇటువంటి చారితకవదములలో ఈ పలనాటి పద 

మునకు అద్వితీయమైన పళ స్పియు బహుళవచారమును కలవు. దానికి మొదటి 
కారణము, భారతముతో దీనికి గల సాదృశ్యము. రెండవది. బొబ్బిలికథ మొద 

లైన చర్నితలను వదములుగా (వ్రాసిన రచయితలు, ఈ పలనాటి పదములను 

వ్రాసిన. కవులతో సాటి రాగల కవితాపజ్జ కలవారు కాకపోవుట. ఆ కథలు 

పాడుచుండగా వినుచున్నంతవర కే హృదయా వర్ణకములుగా నుండును గాని, 

చదువ బూనగా రొచన అంతగా రుచించదు. పలగాటిచరితను పిచ్చుకుంట్టు 

'పాడునపుడు కలిగెడి భావ్నోదేకము మాట అటుండగా, (గ్రంథము చేతబట్టి 
చదువుట మొదలిడినచో 'పౌఢపద్య కావ్యోచితము లైన పెక్కు సౌగనులు, 

రసభావ స్ఫోరకము లై నవి అసకృత్తుగా (ప్రత్యక్ష మగును. ఈ రెండు కారణ 

ములవల్హ ఈ పలనాటి పదము ఆం[ధచారిత పద కవిత్వశాఖలో అ(గతాంబూ 

లార్హతను గడించుకొన్నది. 

అయితే ఈ కథకు అక్షరరూపము కల్పించిన ఆదికవి యెవడో చెప్ప 
లేము. ఏమనగా సాంఘికములున్కు చారి, తకములు నయిన ఇట్టి దేశోప( ద్రవ 

ములు జరిగిన వెంటనే భావావేశముగల ఒక ప కవి, వాటిని ఒక పాటగా 

_ పాడును. అంతేగాని ఆ వృతాంతము జరిగిన కొన్ని క వరకు యే పండిత 

కవి పుట్టుకకోసమో ' ఆ కథలు వేచి యండవు. సుమారేబది, ఆరువదియేండ్ల 
నాడు, గుంటూరుజిల్లా రెడ్డిపాలెం వా సవ్వుడును “ఎల్హమంద కోటప ప్పకి కొండ" లో 

| పోలీసులపై జరిగిన తిరుగుబాటుకు నాయకుడును, ఆయిన చిన్న పరెడ్డి బిటిష్ 

(పభేత్యముచేత ఉరితీయబడెన వెంటనే “భశిరా చిన్నపరెక్టీ! నీ పేరే బంగా 
రపు కర్డ్ [” అనెడి పదము లోకమున వెలసినది. అల్లే గాంధీజీ సత్యాగహో 

ఇ. ద్యమము |పారంభించి, బిటిష్ ప్రభుత్వముతో అహింసా యుద్ధము చేయు' 

చుండీన. ' “రోజులలోనే పని 'వా _సవ్యుడు రంగాచారి అను జక. పుట్టుక వి ఆ 
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ఉద్యమమునుగ సరించి వేలకొలది పంకులలో [ప్రకరణ ( | వకరణములుగా పదమును 

[వాసి ఊరూర తిరిగి పాడి [పజల నుత్సాహ పూరితుల గావించెను. ఇట్టవి 

అనేకములు శే పెర ్క నవచ్చును. కాబట్టి పలనాణి యుద్దము జరిగిన వెంటనే ఆ 

సంక్షోభమును కన్నులార చూచియో, . లేక చూచినవారు . చెవ్చగా వినియో వీర 
రసావి ష్హుడెన యే పుణ్యాత్ముడో ఆనాడే వీనిని పదముగా పాడి యుండును. 

అయినచో ఇంత సుదీర్హమగు ని నితివృత్తము నంతయు, ఆతడు పవముగా (నాసి 

యుండునా?* లేక దీనిలో మిక్కి లి దరసవ త్త్రరమైన ఏదో ఒక ఘట్టమును 

మా(తమే [వాసి యుండునా ? అని (వళ్నించినచో, ఇందు ఏదై నను సంభవమే, 

మొదటికవి కథ నంతటినిగాక, తన హృదయమును ఆకర్షించిన ఘట్టమును-- 

బహుశః అది యుద్ధ ఘట్టము కావచ్చును- తొలుత, పదముగా పాడి యున్నచో 
తరువాత కొద్దీ కాలమునకు ఇంకొక కవి ఇంకొక ఘట్టము ను, మరియొక కవి 

మరియొక ఘట్టమును పరి గహించి కథ యంతయు కలసి వచ్చునట్లు సంపూర్ణ 
(గ౦థమును నిర్మించి ఉండవచ్చును ఆ ఆడి కవియును, తర్వాతి కవులును, 

ఆ యుద్ధ క తమునకు సమీప గామస్టులె యుందురు. కాని, దూరదేశస్టులె, 

యుండరు. ఒక |పాంతమున జరిగిన సంఘటన  తత్సాంతీయుల 'నాకర్షించి 

నంత ; దూరస్టు' ను ఆకర్షింపదు. ఆ కథలయందు, కథా పురుషులయందు 

సమీప సస్టుం కుండెడి అభిమానము దూర దేశ స్థులకుండదు. 

ఇప్పుడీ గంథము సంపూర్ణముగా ఒకచోట అభింపదు. పలువురు |వాసిన 

పలు పకరణములను జతపరచిననేతప్ప 'గంథ. సమగ రూపము పొడ గ్లదు. 

ఈ పలువురును ఎవరికివారే. పూర్తి కథను (వ్రాసిరో లేక తమకు ముచ్చట 

గొల్పిన ఏదో ఒక (వకరణమును (వాసిరో ఉఊహించుటయు దుష్కరము, 

అంతియేకాక ఏద్పైన ఒక గంథ భాగము లుపష్పముకాగా, దానిని పూర్తిచేయ 
తలంపుతో రచన కుప్మకమించిరో లేక పూర్వునికంకె బాగుగా | వాయవలెననెడు 
కుతూవాలముతో (వాసిరో చెప్పలేము. మరియును ఈ క థాఘట్టములను పాడెడు 

పిచ్చుకుంట్లు అనేక కుటుంబములవారు కలరు. కనుక ఏ జట్టునకు ' ఆ జట్టు 

తనకు కావలసిన ఘట్టమును ఏ కవినో ఆ శోయించి, వాయించుకొన్న దేమో 
తెలియదు. ఇన్నికారణములవలన , ఈ [గ్రంథము బహుక _రుకమగుట, ఒక్షాక్కు 

[ప్రకరణము సగములు వమె సగము దొరకుట, “ ఆవతారికలలో ర ర్తల 

పేరులు కానరాకపోవుట, ఒక ఘట్టమునే పలువురు [వాయుట సరిభవించినది 
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విడివిడిగా నున్న కథా భాగములను జతపరచి, కథయంతయు కలసి 

వచ్చునట్లు సమ [గ స్వరూపమును సంఘటించి చూడగా ఈ _గంథమున ఈ (కింది 

[పక రణములు కానవచ్చును. 

1. అనుగురాజు పలనాటి నంపాదనము, ల. పలనాటి రాజ్యవిభాగము, 

లిం కోళ్ళపోరు-గోపన్న విరుగ, 4. మండాదివలస్క 5. మందపోటు-లంకన్న 

విరుగు, 6. గురజాల యుద్ధము, 7. అలరాజు రాయభారము, రి. కల్లు 

(పతిప్ట -బాలచందుని యుద్ధము, 9. కొమ్మరాజు యుద్ధము, 10. (బహ్మన్న 

విరుగు. ఇప్పుడు లభ్యమగు ఈ భాగములు ఆ కథ జరిగినవెంటనే వాసిన 

కవుల పొటలను ఆధారముజేసికొనిి కాలక్రమమున కావ్యశోభలతో అందముగా 
పెంపొందింపబడినవే కాని, ఆ మూల స్వరూపములు మ్మాతము కావు. ఈ పది 
[పకరణములలో తమపేర్లు చెప్పుకొన్న కవులు ముగ్గురు మాత మే.శ్రీనాథుడు, 

కొండయ, మల్పయ. వీరిలో కొండయ మల్ట్లయలు 16వ శతాబ్దమువారు. ఈ 

మువ్వురిలో (శ్రీనాథుడు “కల్లు పతిష్ట- బాలచరిద యుద్ధమును, “కోళ్ళ పోరు. 
గోపన్న విరుగు" మల్లయయు* “కొమ్మ రాజు యుద్ధము”ను కొండయయు [వాసి 

నట్లు (గ్రంథస్థ్రపం క్తులు గలవు. తక్కిన భాగము అవరు [వాసిరో స్పష్టముగా 

చెప్పలేము. కాని, కోళ్ళపోరు-గోపన్న విరుగు అనుదానికి పరిశిష్టభాగముగా 
పరిగణింపదగిన మండాఎవలస, లంకన్న ఏరుగ్కు అఆలరాజు రాయబారము 

అనునవి మల్టయయే |వాసియుండును. అట్లే కొమ్మరాజు యుద్ధమునకు అను 

బంధముగా నున్న (బబహ్మన్న పరుగును కొండయ |వాసియుండును. పోగా 

మొదటి రెండు |పకరణములను (వాసినవారి పేరు ఊహించుట నైనను కష్టము. 

ఆత.డొక ఆజ్ఞాతకవి : ఇతడును కొండయ, మల్లయలవలె శ్రీనాథుని తరువాతి 
కాలమువాడే. వీరు మువ్వురు తమ తమ భాగముల అవతారిక లలో శ్రీనాథుని 

పేరు భ క్రిపూర్వకముగా స్మరించిరి. “గురజాల యుద్ధము” (వాసినకవి ఎప్పటి 
వాడో, ఎవరో ఆసలు తేలలేదు. 

పల్నాటి వీరచరి[త శ్రీనాధకృత మని చిరకాలము.నుండి (పబలమగు 

జన్మశుతి కలదు. కాని ఆంధమున సారస్వత విమర్శ ప్రారంభమైన తరువాత 

పెక్కుమంది పండితులు “పల్నాటివీరచరితను శ్రీనాథుడు [వాసిఉండునా?” 

అని సందేహింప మొదలిడిరి. ఈ విధముగా సందేహించెడివారు చూపెడి 
యుక్తులు ఇవి : 



415 

(అ) ఉద్దండపండితుడై న శ్రీనాథుడు పామరరచన ఆని అనిపించుకొన 

దగిన సుద్దుల కవిత్వమును [వాసిఉండడు. 

(ఆ) శ్రీనాథుని ఇతర కావ్యములలో కానవచ్చెడి శెలీ/పౌఢి ఈ 

'గంథమున ఎచటను కానరాదు. 

(ఇ) శ్రీనాథుని కర్హ్భకమని చెప్పబడుచున్న కల్లుపతిష్ట అవతారిక 

యందు ఆతడు తాను “చెన్న కేశవ పాదసేవారతుండ” నని చెప్పుకొన్నట్లు 
కలదు. శ్రీనాథుడు శివభకి పరాయణుడే కాని విష్ణుభక్తుడుకాడు, కనుక 

పల్నాటి వీరచరితను శ్రీనాథుడు (వాసియుండ డు. 

ఈ యుక్తులకు సమాధానము చెప్పుటకు ముందు “కల్లు (పతిష్ట-బాల 

చ్మందుని యద్ధము”” పండితకవి రచితమా లేక పామరకవి రచితమా? ఆని 

(పళ్నించుకొనవలయును. ఈపళ్నకు అర్థము ఈ కవి విద్యావంతుడా? లేక 

సహజ కవితా (జ్ఞ మాతమే కలవాడా? అని, ఇట్టి పదములను [వాయుటకు 

ఎవరికై నను సహజ కవితా (పజ ఉన్నచాలును. అతనికి ఇతిహాస పురాణాది 

ఉద్గంథ పరిచయము, సంగీత నాట్యాది.కళల పారిభాషిక జ్ఞానము, కావ్యాలంకార 

శాస్త్ర పరిజ్ఞానము ఉండనక్క రలేదు. ఈ పరిజ్ఞానమును వ్యుత్పతి ఆందురు. 

ఇది కవి చేసెడి విద్యాపరి శమవల్ల కలిగెడు సంస్కార ఫలము. ఇట్టి సంస్కార 

మున్నకవి వ్యుత్పన్నుడు. ఈ కథా భాగమును రచించినకవి వ్యుత్పన్నుడా? 

అని పరిశీలించినచో, అతడు పరిపూర్ణ విద్యాసంస్కా రమున్న వ్యుత్పన్నుడని, 
ఈ [గంథమునగల పంకులు అడుగడుగునను ఉద్దోషించుచునే ఉన్నవి. ఉదాహ 

రణకు నలగామరాజు కొలువులో గాయకులును, నాట్యక తెలును నెరపిన కళా 

(పదర్శనములు వర్ణింపబడిన ఈ దిగువ పంకులు చూడుడు. 

“వింతగా గాయకుల్ వీణలుపూని 

తంతులు విగియించి తగ (శుతిజేసి 

సరిగ మేళనమైన స ప్ప స్వరములు 
ఆరోహ ణావరోహణ భేదములను 

బహురాగ సంస్ఫూ ర్తి పట్టుగా చేసి 
సంచారి సంస్థాయి సరస భావముల 
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మృదుతర శబ్బార్థ మిళిత మైనట్టి 

ఘనతరాలంకార గతి పరంపరలు 

మూర్చ్శనల్ మొదలైన ముఖ్య ధర్మములు 
జంత. గాతంబుల జంటకావించి 

ఎండిన ! మాకులు ఇగురెంచునట్లు 

పాడిరి తమతమ హొఢిమీరంగ; 

చెలగి నాటక జనుల్ చేరి జోహారు ' 

గావించి "నిలిచిన కామ భూవిభుడు 
నవ్వుచు 'సెలవిచ్చె నాడ్టంబు సేయ 

వర మృదంగమ' లెస్సవాయించు మేటి 

- కుడి భాగమందున కుదురుగా నిలచె 

తొాళమానజ్ఞుడు తగ నెడమ దిశను 

_ నిలచె నుత్సాహంబు నెమ్మది నిండ 

ముఖవీణ వాయించు ముఖ్యుడొక౦డు 

రాగజాలము బాడు రమణు లిద్దరును 

నిండువేడుకతోడ నిలచిరి వెనుక 

కంజలోచనయను ఘనమైనపాత 

మదను 'పట్టపుదంతి మంజులవాణి. 

భరత కాస్తో?చిత పాణముల్ వదియు 

గలిగిన యక్కాంత కాంతు బాణంబు 

వలె వచ్చి సభవారు వర్దించిచూడ 
నిలచి నాట్యమునకు నేర్పరియైన 

' వృేతపాణికి తగిన వినయంబు చూపి 

ఆత డొసంగిన గజ్జె లతిభ క్తితోడ 

పదముల గట్టుక పరిచి వన్నియల 
కాసె గట్టిగకట్టి కడుజవం బమర 

మద్దెల తాళంబు మధ్య నిల్చుండి 

ఓర చూపుల |పభు నొయ్యన జూచి 

సమపాద యుత మైన స్థానక స్థితిని 
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అఖిల దేవతలకు నలరులతోడ 
పుష్పాంజలి యొనంగి పూని నాట్యంజు 

ఆ వెనుక సమకొట్టి యతివలు పాడు 

నంగీత నాదంబు సభయెల్ల (గమ్మ 

కైముడి కట్నముల్ కనుపింవచేసి 

వెలయంగ తొమ్మిది విధములై నట్టి 

భూచారి నాట్యంబు పొందుగా సల్పి 

పదహారు విధముల పరగిన యట్టి 

ఆకాశ చారియు నమరంగ నాడి 

ఆంగహారాఖ్యచే నమరు నాట్యంబు 

విదితమౌ తొమ్మిది విధముల నాడి 

గతిచారి భేదముల్ కనపడునట్టు 

భమణ సంయుత దీవ్రి పటిమ మీరంగ 

పాణి భేదంబులు పద భేదములును 

స్తానక సంచయ సంయోగ మమల 

పేరణి దేశిని | పేంఖణ శుద్ధ 

దండికా కుండలి తగు బహుచారి 

సప్రతాండవములు సరవి (పక టింప 

సభ వార లాశ్చర్య సంయు కులై రి; 

తరువాత నిరుమేల తగు చెలు లమర 

సంయుక్త సంయుతాసం యుత హస్త 

నానార్థ కమ్ములు నాట్యహ స్తములు 

శిరమును చూపులు చెక్కిళ్ళు బొమలు 

దంళతోష్ట కంఠముల్ తగ చుబుకఠజు 

ముఖమును వక్షంబు మొదలుగా నెన్న 

ఆంగంబు లారు ఉపాంగము లారు 

[పత్యంగ నముదయం బారును కూడ 

ఎనిమిది పదియగు నెసగు నంగంబు 

అమరంగ చభినయం బాళ్చర్యముగసు 

(53) 
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మాచెర్ల చెన్నుని మహిమంబు తెలుపు 

ఆంధ సంస్క లత భాష లమరు గీతముల 

భావంబు లెస్సగ [పకటనచెయ 

చూచి రంభాదులు చోద్యంబు నొంది 

శిరసులు వంచియు సిగ్గును చెంవె 

రప్పుడు భూమీశు డాదరం బొప్ప 

వస్త్ర భూషణములు వారల కిచ్చి 

భట్టును రమ్మని పంపించె నంత. 

ఇందులో కవి పయోగించిన పారిభాషిక పదము జేవియు వినికిడి 

మాటలు కావు. అవి ఆతని సంగీత నాట్యశాస్త్ర పరిజ్ఞానమునకు నిదర్శన 

ములు. శ్రా స్త్ర పరిజ్ఞానము కలవాడ గుటయేకాక నట్టువరాలు సభా (వ వశము 

చేసినది మొదలు, రాజుచే కానుకలు పొంది నిష్క_ మించు వరకునుగల సంప 

దాయ మంతయు అనుభవపూర్వకముగా నెరిగిన కవి; అంతియె కాదు, అతడు 

భగవద్దీతో పనిషత్తును నిత్యపారాయణముచేసి ముఖస్థము చేసికొన్న నిష్టాపరుడు. 

తలచుకొన్నచో ఆ గీతలను చక్కని సరసమైన శైలిలో తెనిగింపగల సమర్థుడు 

కూడ : 

“సర్వ ధర్మాన్ పరిత్యజ్య 

మామేకం శరణం [వజ 

అహం త్వా సర్వపా పేభ్యో 

మోక్షయిష్యూమి మాశుచః ” 

అని శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునకు చేసిన చరమోపదేశ జ్లోకమును ఈ కవి ఎంత 
సరసముగా తెనిగించెనో చూడుడు. 

“సకల ధర్మంబులు సమ్మతి విడిచి 

నా శరణందిశే నను జేర్చికొందు 

వగవకు మదిలోన వద్దు భయంబు 

సత్య మీమాట 99 త ప భి ఇత 4 ఇ చల 4 

ఈతని యుద్ధ వర్ణనలను, అందలి పలుకుబడులను పరిశీలించుచో 

ఇతడు భారతమును కూలంకషముగా పఠించి యందలి సొగసులను పుణికి పుచ్చు 
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కొన్న గడునరివలె తోచును. తిక్కన భారతమున పెక్కు చోట్ల, యుద్ధ రంగ 

మున _పవహించు రక్తమును నదీ 'పవాహముగా రూపించి వర్ణించెను. 

“కరి కశేబరములు ధరణీధరములు, దు 

రంగగా[తమ్ములు[గాహ సమితి 

నరశరీరములు మీనములు, గౌకేయక 

తురికాదిశ స్త్రంబు లురగకులము 

రుధిరార్డ్ర) శరములు రుచిర _ప్రవాళముల్ 

(పేవుల (పోవులు ఫేనతతులు 
నెత్తురు వెల్లువ సిళులు భూషణ 

స్తోమాస్థిచ యముల తుమురు లిసుక 

గాంగ నంబురాశి కరణి సంగామ భూ 

భాగ మొప్పు మిగుల యోగని[ద 

నున్న విష్ణు బాటియు నగుచు ళో భిల్లె 
సమ్మురారి యల్లు( డందు నపుడు” 

ఈ కవి బాలచం!దుని యుద్ధమున కార్యమపూడి యుద్ధ క్నేతమును 

ఇట్లే ఉపమించుట ఆతని ప్రాచీన కావ్య పరిజ్ఞానమును ప్రస్ఫుజీకరించుచున్న ది. 

“సమర రంగముచూడ చక్కనై యుండె 

ఘనమైన నెత్తురు కాల్వలై, నిలిచె 
తెగిపడ్డ గజములు దీవులై యొస్పె 

నరికిన తురగముల్ నక్రములయ్యె 
పొర్దాడు శిరములు బుద్బాద పటలి 

టెక్కెముల్ గొడుగులు డిండీర వితతి 
ఘనమైన యరిగలు కచ్చుపరాజి 

మేటి నేతంబులు మీనవారంబు 

దీర్చశిరో జముల్ తీరైన నాచు 

మెదడును మాంసంబు మించిన బురద 

తరచైన ఈటెలు దర్వీకరాళి 

పొడియైన భూషణ పుంజంబు లెల్ల 

'సెకత నిచయంబు చాడ్స్చున నెసగె” 
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ఇతడు పూర్వకావ్య పరిజ్ఞానమున్న కవి మాత మేకాక సంస్కృత వారక 
రణ మర్యాదను ఆకళించుకొన్న పండితుడని, ఆతని సమాసరచనా పద్ధతి 
నిరూవించు చున్నది. 

“పూర్ణ పర్వత శిరః పూజా[గమందు 

ఘనతర మాణిక్య ఖచిత సౌవర్ణ 

కుంభమువలె నిల్చి గురు తేజమునను 

భానుండు దిక్కుల (ప్రబల నా వేళ 

సూర్యోదయవర్ణన సర్వకవి సామాన్యమయ్యును, ఇవి కవి సమయ 
ములు తెలిసిన కవి మాతమే (వాయదగిన పంకులనుటకు సందేహము లేదు. 
ఇందలి దీర్భ సమాస రచన అపండితుడు చేయవలసినది కాదు. అవే “పగ 
లును రేలును బహు జ్యాగదాత్మ కాపాడుడీ మీరె కలవారు మాకు” అనెడి పంక్తు 
లందలి 'బహుజాగదాత్మి అను సమాసమును సంస్కృత వ్యాకరణ సం|ప 

దాయ మెరిగిన పండితుడు మాతమే ఘటింపగలడు. 

కావున పిండితార్థ మేమనగా, కల్లు _పతిష్ట మొదలుకొని బాలచందుని 
యుద్ధాంతమువరకును [వాసిన ఈ కవి సామాన్యుడుకాడు, పండితులలో లెక్కి ౦ప 
దగినవాడు. సాహితీ సంపన్నుడు; ఇట్టివాడు, రసవంతమైన ఈ కథాభాగ 
మును రచించి ఆంధలోక మున్నంతవరకును నిల్వదగిన తన యశస్సును, 

శ్రీనాథునకు ధారబోయవలసిన యవసరమేమి కలదు ? ,గంథరచనము చేయుట 
కవి యశము నర్థించియే కదా! (గంథమునుబట్టి, హ_సగతమెన ఆ యశస్సును 

ఆతడు వదలుకొనుటకు కారణ మూహింపగలమా ! ఒకవేళ శ్రీనాథుని పేరు 
పెట్టిన _గంథమునకు పేరు వచ్చునని ఆతడు ఆ త్యాగము చేసె నందుమా, అది 
బొత్తుగా పొసగదు. పసలేని (గ్రంథమునకు శ్రీనాథుని పేరు పెట్టినను పేరు 
రాదు; కాళిదాసు పేరు పెట్టినను లాభము లేదు. గంథ యశము రచననుబట్టి 

వచ్చునుగాని కవి పేరునుబట్టి రాదు, ఈ |గంథము, కవి పేరు లేకపోయినను 

స్వతః _పభావను వలన, ఆంధ మున్నంతవరకును జీవించి యుండును. కాబట్టి 

యెవడో అనామకుడు (వాసిన ఈ [గంథమునకు (శ్రీనాథుని పేరు పె ట్టైననుట 

యుక్తి రహితమైన వాదము. 
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అయినచో, ఉద్దండపండితుడై న శ్రీనాథుడు ఈ 'సుద్దుల కవిత్వము 

(వాసియుండునా ? యుగక ర్రలని పేరు బడిన తెలుగుకవులలో శ్రీనాథునివంటి 

జాతీయకవి యింకొకడు లేడు. అత డాంధదేశము నంత టిని పర్యటించి, రాజు 

లను సందర్శించి వారి సత్కారములను పొందెను. రాజమ హేం[దవరపు 

రెడ్డిరాజుల ఆస్థానమున చేరి ఆ మం తికి ఫీమేశ్వరపు రాణము కృతి యిచ్చి 

నపుడు తత్పురాణ రచనా వ్యాజమున, గోదావరీమరిడలము నంతయును తనివి 

తీర వర్ణించుకొనెను. అతడు కొండవీటి రెడ్డిరాజుల ఆస్టానమున విద్యాధికారిగా 

పసిద్ది వహిఠచెను, ఈ పలనాటి చరిత్రకు రంగమెన సీమ, శ్రీనాథుని కాలము 

నాటి కొండవీటి రాజ్యములోనిది. సు!పసిద్ధ చార్మితక స్థలములై న గురజాల 

మాచెర్ల, కార్యమపూడి, చం దభాగా నదీతీరము ఆతనికి సుపరిచితములు. 

చిన్ననాడు తన కాశ్రయ మిచ్చిన కొండవీటి రాజ్యములో నొక 

భాగ మైన ఆ పల్నాటిసీమను, ఆ పల్నాటియుద్ధ మును, ఆ వీరుల శౌర్య పరా 

[క్రమమును తలపునకు తెచ్చుకొని ఆవేశపూరితుడై ఆ గాథను నోరార సాధ్య 

మైనంతవరకు |వజలభాషలో పాడియుండును. స్వదేశముతో తాదాత్మ్యము 

చెందిన కవి ఆ దేశ సొభాగ్యమును మ్యాత్రమే కాక ఆ దేశీయవీరుల పరాక్రమ 
ములను కూడ కొనియాడుట సహజమే. 

ఈ వలనాటి వీరగాథా మహత్యమును శ్రీనాథుడు |క్రీడాభిరామ 

ములో కూడ అభిని వేశముతో (పదర్శించెను. 

“దుతతాళంబున వీరగుంభితక ధుం 

ధుం ధుం కిటాత్కార సం 

గతి వాయింపుచు నాంతరాళక యతి 

[గామాభిరామంబుగా 

యతిగూడం ద్విపద పబంధమున పీ 

రానీకముం బాడె నొ 

క్కుత పత్యక్షరముం గుమారకులు ఫీ 

ట్కారంబునన్ దూలగన్ .” 
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“గర్జించి యరసి జంఘాకాండ యుగళంబు 

వీరసంబెట కోల వేయు నొకండు 

ఆలీథ పాదవిన్యాస మొప్పగ [వాలి 

కుంశాభినయము గై కొను నొకండు 
బిగువు(గన్నుల నుబ్బు బెదురు( జూపులతోడ 

ఫీట్కార మొనరించు పెలుచ నొకడు 

పటు భుజావషంభ పరిపాటి ఘటియిల్ల 

ధరణి యాస్పోటించి దాటు నొక(డు 

ఉద్ది 'పకటింప నొక్కరుం డోలనాడు 

బయలు గుజ్జంబు భంజళ్ళ( జజపు నొకడు 

కొడుము దాటింపుచును బెద్ద గొలుపులోన. 

బడ (తి పల్నాటివీరుల( బాడు నపుడు.” 

పల్నాటికథలో కోళ్ళపందెము నాడు |బహ్మనాయడు తెచ్చిన కోడి 
పుంజు పానుగంటి కలుకోడి. దాని పేరు చిట్టి మల్లు. శ్రీనాథుడు పానుగంటి 

కలుకోడికి పరాక్రమమున తోడబుట్టు వనిపించుకొనదగిన కోడిపుంజునె |క్రీడాభి 

రామమునందలి కోళ్ళపందెములో వవేశ పె ఫైను. 

ఆ వాక్య మిది ; 

ఇదియు నొక సజీవ దూ్యూతంబ. ఈ దురోదర క్రీడా విహారంబు 

నాదరింపవలయు. పానుగంటి కలుకోడి తో డబుట్టువులు వోని యీ జగ జెట్టి 

కోడిపుంజులయందు (పత్యేకంబు” 

“పానుగంటి కలుకోడి” యనెడి ఈ నామ సామ్యము యాదృచ్చి 
కము కాదు. ఆ రెండు [గంథముల కర్త ఒక్కడే యని చూపదగిన సాక్ష్యము 

లలో బలవంతమైన సాక్ష్యము. 

ఇంతేగాక, పలనాటివీరులపై ్రీనాథునకు గల గౌరవ భావమునకు 

నిదర్శనమ.గా [కీడాభిరామమునండలి యీ [కిందిపద్యములు చూడదగును, 
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“కులము దెవతంబు గురజాల గంగాంబ, 

కలని పోతులయ్య చెలిమికాండు, 

పిజికికండ లేని యరువది యేగురు 

పల్లెనాటి వీరబాంధ వులకు.” 

బ్ర దాప్పన( (దిక్కా టి( గూడియున్న 

గచ్చచేసిన చిితంపుగద్దె పలక 

(వాసినా రది చూడరా వె శ్యరాజ.! 

ది వీర నాసీర చరిత.” శీల |బహ్మో 
“ఈ వీరపురుషలు మనకు, గార్యసిద్ధి సేయుదురు గాక పద వద 

మనుచుం గతిపయపదంబు లరిగి " 

తన కభిమానపా,తమైన యూ పల్నాటివీరుల వృత్తాంతమును (శ్రీనాథుడు 

అంతః పేరణ వలస్క కావ్యవస్తువుగా స్వీకరించియుండును. అంతకుముందే 

పేలవముగా నున్న ఆ పదమును పిచ్చుకుంట్టు పాడగా విని, ఆది తనకు తృ ప్రి 

నీయక పోవుటచే, అంతకంటె ఉదారమైన పద్దతిలో, ఆ వీరపురుషుల చరితను 

సత్యా వ్యరూపమున పళిష్ణింసవలయునని అతడు సంకల్పించి యుండును. 

పురాణమువల అతి వి సృతమగు ఆ కథ నంతను కావ్యముగా సంతరించుట 

కిష్టము లేకయో, లేక తీరిక లేకయో ఆతడు మిక్కిలి రసవంతమైన యుద్ధ 

ఘట్టమును మాత మే చేపట్టి యుండును. అయినచో, ఆత డా కథను పద్యకావ్య 

ముగా గాక్క పదముగా నేల రచించెనని |పశ్నించుచో, దానికి సమాధాన మిది. 

శ్రీ నాథుడు అంతకుముందే ఈ కథను |పజలు పాడుకొనుచు వినుచు తన్మయు 
లగుట కన్నులార జూచెను ; దానిని అధే ప్రజలు పాడుకొని అనందింపవలెనని 

తలంచి పద్యకావ్యమున కళ్టి యోగ్యత లేదు కనుక, తాను గూడ ఆ కథను 

పదరూపమున సంతరించి యుండును. 

శ్రీనాథుడు ఇతర |గంథములలోని సంస్కృత సమాసములు, విశే 

షించి అతని పదగుంభనము, దుందుభిధ్వానము వలె వినిపించెడి తెలి యివే 

మియు నిందు కానరాచే మను |పశ్నకు సమాధాన మిది: శ్రీనాథుడు నై షధము, 

కాశీఖండము, ఫీమఖండము మొదలైన మహాకావ్యములను |[పొఢసారస్వతము 
నకు అలంకారములుగ నుండునట్లు తీర్చిదిద్ది రచించెను. తత్కా వ్య (వయోజన 
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మును పొందు పఠితృలోకము వేరు. ఇది అట్టిదికాక పాడుకొనుటకు, చదువు 
కొనుటకు వీలుగా; సామాన్య [ప్రజలకు (పీతికరముగా సులభ లిలో పాండిత్య 
(పకర్ష కంటె, కవితా సౌందర్యమునకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యమిచ్చి బుద్ధి పూర్వక 
ముగా రచించిన పదము. అది మార్గ కవిత్వము. ఇది దేశి కవిత్వము. అనగా 
శ్రీనాథుని పద్య [పబంధముల లక్షణము వేరు; ఈ పద (ప్రబంధ లక్షణము 
వేరు. కాని శ్రీనాథుడు ఎంత తేలికగా వాయతల పెట్టినను, “ఇవి ఈతడు [వాసి 
యుండునా ?* అని సందేహము కలిగించు పేలవమైన కొన్ని పంకులు 
ఈ [గంథమున లేకపోలేదు. నా ఉద్దేశములో, ఈ పేలవమైన పం కులు పిచ్చు 
కుంట్ల నోటబడి అనలు రూపమును పోగొట్టుకొన్న వి కావచ్చును; లేదా అవి 
మూల[గంథమున కొన్ని పంక్తులు లు_ప్రము కాగా ఇతరులు పూరించినవి 
కావచ్చును. దీనికి ఇద మిత్హమని సమాధానము చెపుఓ కష్టము. 

కల్లు వతిష్ట అవతారిక యందు శ్రీనాథుడు తాను “చెన్న కేళవ పాద 
సేవారతుడ” నని చెప్పుకొన్నట్లు కలదు. శ్రీనాథుడు శివభక్తి పరాయణుడు ; 
అతడే దీనిని రచించి యున్నచో, ఇట్టు చెవుకొనునా యనెడి ఆకేపణయు 
యుక్రియుక్రముగా తోచదు ఏమనగా [శీనాథుడు ఆ అవతారికయం దే శ్రీకంథఠు 
పరమేశు శివు నాత్మదలచి” అని తన శివభ కిని [బకటించుకొనియెను. అంతే 
గాని చెన్న కేళవు న్మాశయించి, శివుని విడిచి పెట్టలేదు. వాదమునకు అది సరియే 
కాని శివభ క్రి పరాయణుడై న శ్రీనాథుడు తాను “చెన్న కేశవస్వామి పాద సేవా 
రతుడ నని యేల చెప్పుకొనవలయును ?” అని (పళ్నించుచో, చెన్న కేశవుడు 
పల్నాటి వీరులకు ఇష్టదెవము. ఆ దేవుని న్మరింపకుండ, పల్నాటి వీరుల 
కథను 1వాయుట పొసగదు. అంతియేకాక, శ్రీనాథుడు విష్ణు నామమును 
స్మరింవనేరని వీరశె వుడు కొడు. తిక్కన పోతనలు శివపూజా ధురంధరు 
లయ్యును, ఎట్టి శివకేశవుల భేదమును పాటింపని అదై్యతులో శ్రీనాథుడు కూడ 
ఆట్టివాడే ఫీ మళ్వర పురాణములో విష్ణుకే తమైన సర్పపుర వర్ణనమును పరి 
కించుచో, అతడు వై ష్టవుడేమాయును (భమకల్లును. అంతదూరమెందులకు, హర 
విలాసమున శివుని లీలలను వర్ణించుటకు ఉపక్రమించిన ఈ కవి కృత్యాది 
మంగళా చరణ పద్యమున కంచి వరద రాజే శ్వర స్వామి ని (విష్లువు) 
స్తుతించెను. 
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“ల్రీమహిళా పమోధర హరిణ్మణి హారము హస్తి భూ వర 

స్వామి పయోజనసంభవుని జన్న(ము గాచిన వేల్పు దేవతా 

'గామణి కంచి శ్రీవరదరాజు మనోహర పుణ్యకోటి వీ 

దీ మణిమండితుం డవచి దేవయ తీప్ప( గృతార్థు జేయుతన్” 

హరవిలాసముననే కాదు. నైషధమునను, మంగళాచరణ పద్యము 
విష్ణపరముగానే రచింపబడెను. చూడుడు : 

శా॥ “శ్రీరామా కుచమండలీ మృగమద శ్రీగంధ సంవాసిత 

స్పారోదార భుజాంతరుండు, ధరణీ సంశేష సంభావనా 

పారీణుండు, కృతార్జుందే యు( గరుణా పాథోధి పద్యాక్లు డిం 

పారన్ మామిడి 'పెద్దమం తి సుతు సింగామాత్య చూడామణిీన్ ” 

శ్రీనాథునకు శివ కేళవభిదము లేదని సమర్థించుటకు ఇంకొక దృష్టాంతము 

కలదు. కాశీఖండమున శివశర్మోపాఖ్యానమునందు నూట యెనిమిది శివ కేశవుల 
పర్యాయ నామములతో ఒక స్తోతము రచింపబడినది. ఆస్తోతమును దాని 

ఫల శుతిని ఇందుదాహరించుచున్నాను : 

వ॥ “ఆదికాలంబునం గృతాంతుండు నిజ కింకరుంతో నిట్టనియె. 

నీ; గోవింద! భూతేశ! గోప! గంగాధర! 

చాణూర మర్దన ! చండికేశ | 

కంస పణాశన ! కర్ప్చూరగౌర ! గో 

పీపతి ! శంకర ! వీతవసన ! 

గిరిశ ! గోవర్థనోద్ధరణ..! బాల మృగాంక 

వర్ణ: మాధవ ! భవ! వాసుదేవ! 

విషమేక్షణ! మురారి! వృషభ ధ్యజ! హృషీక 

పతి! భూతపతి! శౌరి! ఫాలనేత ! 

గీ॥ కృష్ణ ! గరుడధ్వజ ! కృత్తివసన ! 

కల్మషారి ! గౌరీపతి! కమఠ ! శూలి! 

యనుచు€ బఠియింతు రెవ్వరా ఘనులు మీకు 

వందనీయులు చెనకంగ వలదు వారి. 

(54) 
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సీ॥ హరి ! రజనీశ కళావతంస ! రమేశ్ళో 
ర! పినాకపాణి! శ్రీరామ! భర్గ ! 

యనిరుద్ధ! కూలపాణి ! నృసింహ ! (తిపథగా 

ర్ద జటాకలాప$ః మురహర! యీశ; 

రాఘవ ! యురగాభరణ ! వద్మనాభ! యు 

గ! మధుసూదన! పినాకపతి! యాద్య ! 

(ప్రమథాధినాథ | నారాయణ! మృత్యుంజ 

య! పురుషోత్తమ ! |తిదశెకనాథ ! 

శీ యచ్యుతా ! కామ శతువ! యబ్ద వాణి 

_ద్యిగసన! చక్రపాణి | భూతేశ ! యనుచు? 

దల(తు రెవ్వారు వార లు త్రములు భువన 

పావనాత్మకు లందజు |పభులు మీకు. 

శ్రీ! బ్రహ్మ ణ్యదేవ ! శర్వ ! ముకుంద! విశ్వేశ 

_ ర! సనాతన! త్రిణిత ! రావణారి! 

శ్రీకంఠ |! ధర్మ ధురీణ ! శంభువ! కమ 

లాదీశ ! యీళాన ! యదుపతి! మృడ నీ 

ధరణీధర ; హర; యంధకహర ! శార్హపా' 
గి 

ణీ! పురారి! విష్ణువ |! నీలకంఠ | 

వైకుంఠ ! దేవదేవ ! మధురిపు*డ ! [తిలో 

చన! కైటభ రిపుండ ! చం[ద్రచూడ ! 

కేశినాశ ! గిరీశ ! లక్ష్మీపతి! |త్రిపు 
రారి ! వసుదేవ నూను(డ! త్యత : యనుచు 

. జపము చేయుదు రెవ్వ రవ్యిపుల పుణ్య 

ఘనుల గదిపినపండ మీకు? గర్ణ వచ్చు. 
oo 

గీ 

వ॥ మజీయు వనుండు. శ్రీకాంత ! శివ! యనుర నీబర్హణ ! మన్మథ 

రిపుండ ; జనార్దన , ఖండ పరకు(డ ! శంఖపాణి! శశిశేఖర ! దామోదర ! రిపు 

నూదన ః యంబుధర నీల : స్థాణువ ! నందకంద : సర్వేశ్వర , ను నీ 



శ్రీ బ్ర 

చిప్యనామంబులు భావించు కృతార్జులు మీకు మాననీయులు నుంకి యది 

యవ్విధంబున నంతకుండు కింక రవర్గంబు ననుళాసించె. ఈ హరిహారనామం 

ముల యష్టోత్రర శతంబు వినిన జరీంచిన జనులకు నారోగై కశ్వర్యషాంబులు 

సంభవించును. 

ఈ సో నా(తమును ఆదె ఏతి తప్ప, కేవల శె శి వుడుగాని, కేవల వెష్ష 

వుడుగాని (వాయలేడు. శ్రీనాథుడు కేవల శె వుడే యెనచో వై స్తోతమందలి 
నూట యెనిమిది నామములలో విష్ణుపరములై. న ఏబదినాలుగు నామములను నోట 

పలుకలేడుం ఆ కాకీఖండముననే శివ కేశవుల అభేదభావ సిరూప ల 

" వ్యములు మరికొన్ని కలవు. కావున శ్రీనాథుడు కవల శై వు డనుకొనుట 
న గ్లో Dy 
మతి లేనిమాట. 

శ్రీనాథుని పలనాటి వీరచరిత క ర్భృత్వమును సమర్థించుటకు ఆతని 

మతమునుగూర్చి ఇంతదూర ము చర్చించవలసి వచ్చినది, 

పూర్వోదాహృత మైన “సకల ధర్మంబులు సమ్మతి విడిచి నా శర 

ఇంగితే నను జేర్చుకొందు, వగవకు మదిలోన వద్ధు భయంబు, సత్య మీమాట” 

అను పంక్తులకు మూలమైన గీతాళ్లోకమ తో పోల్సి చూచినచో, ఈ అనువాదము 

శ్రీనాథునిదే ఆని అంతరాత్మ |పబోధించును. సంస్కృత క్లోకమును ఎంత 
నంభీరార్థము, జటిల శబ్దముల కలదానినైనను, సరళమైన తెలుగు పద్యమున 

ఇముడునట్టు ఆనువదించెడి నేర్పు శ్రీనాథునకు కలదు. ఆయన ఈ |పజ్జను 

నైవ ధాం; దీకరణ మున బహుథా [పదర్శించెను. ఆయన అనువాద పద్ధతిని 

గురి వి పరిిశమ చేసిశ పండితులు ఈ పంక్తులు (శ్రీనాథుని వే అస్ చెవ్పుటకు ంచి 

౧దేహింవరు. 

ఆ 

సాధారణముగా తెలుగుకవులు, విశేష్యమునకు వి శేషణమును కూర్చు 

వలసి వచ్చినపుడు విశేషణమును [వథమావిభ క్రంతముగా నుంచి దానికి 

అగు” అను [కియాజన్యవి శేషణమును జేర్చి విశేష్యముతో పొందింతురు. కాని 

(శ్రీనాథుడు సంస్కృత కవులవలె తరచుగా విశేష్య విశేషణములను వక విః కి 

తోనె నిల్చుచుండునుం కీడాభిరామము శ్రీనాథకృత మే అని బుజువు చేయు 

టకు శ్రీ పభాకరళాన్త్రిగారు చెప్పిన తిరుగులేని యుక్తులలో ఈ విషయమును 
పేర్కొనియున్నారు. విశేషణ |పమయోగములో శ్రీనాభునిది యింకొక విచిత 

మైన పోకడ కలదు. 
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తెలుగుకవులు ఒక వాక్యమును ఏ శేష్యమునకు విశేషణము చేయ 

వలసి వచ్చినపుడు, ఆ విశేషణవాక్యమును సమాపక క్రియతో పూర్తిజేసి, విశే 

ష్యముతో పొందింతురు. కాని శ్రీనాథుడు అసమాపక[కియతో అనెక వాక్యము 
లను మాలగా (గుచ్చి, ఆ విశేష్యమునకు అలంకి రించుటకు ముచ్చటపడును. 

దీని కొక ఉదాహరణముగా, కాశీఖండమునుండి ఈ పద్యమును పేర్కొన 

వచ్చును, 

“దుర్భికదోషంబు దొరకొన్న( గడపని 

కడపని గృహసూతకంబునందు 

నింట€ వీను(గు బోయెనేనియు( గడపని 

కడపని [ముక్కడి గవి సెనేని 

కువలయేశుండు దండుగులుగొన్న గడపని 

కడపని భవనంబు గాలెనేసి 

పితృకార్యవిధి సమీపించిన గడపని 

కడవని ముట్టంటు గలగెనేని 

వేళగాకున్న6 గడపని వేలుపులకు 

మీ(గువోకున్న ( గడపని మిన్న కెట్లు 

గడిపి రింటింట నీ కాశీకాపురమున€ 

బుణ్యగేహిను లివి మహాద్భుతము గాదె ?” 

ఇస్తే బాలచం|దుని యుద్ధమున, కవి మాంచాల కురులను సర్ణించుచు 

విశేషణవాక్యములను పొందించిన పద్ధతి శ్రీనాథుని తలపించు చున్నది. 
అశ 

బంభథరచయమును భయ మొంద,జేయు, 

చీకటిగుహలందు? జేరగా దించు, 

కాటుక కాకచే కందగా€ జేయు, 

కాలాంబుదంబుల గట్టుల( జేర్చు, 

దీర్భ మై నునుపుల్చి తేరైన కురులు.” 

ఈ కారకవై చితి తెలుగున ్రీనాథునిదే ; కనుక, ెని చెప్పిన 

కారణము లన్ని టినిబట్టి, పల్నాటి వీరచర్శితను అతడు (వాసియుండునని భావిం 

చుట దోషము కాదు; ఏనాదికేని భారద్వాజ గో,తుడ్కు కవిసార్వభౌముడు 
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ఇంకొక శ్రీనాథుడు, పరికోధనలవల్ణ బయలుపడు వరక్కు శృంగార నైషధ 
కర్త శ్రీనాథుడే పల్నా టివిరచరిత కర యని ఆనుకొందము. 

పలనాటి వీరచరి|తలో బాలచం[దుని యుద్ధము వస్తుతః రసవంత 

మైన ఘట్టము. ఆ భాగము శ్రీనాథుడు కావ్యవస్తువుగా స్వీకరించి నిర్వహించు 

టచే రసవత్తర మైనది. ఈ భాగమే ఆంధపదకవిత్వ శాఖలో దేదీప్యమానమై 
వెలుగొందుచున్నది ఇక ఈ పదకవిత్వమును గూర్చియు, అందలి అంతళ్శాఖ 

లను గూర్చియు, వాటి తారతమ్యములను గూర్చియు వివరింతును. ఏ వాజ్మ 

యమునం దై నను ఈ పదకవిత్వమె పద్యకవిత్వముకంటె ముందు పుట్టి పెరుగు 

ననుట బహు పండితాంగీకృత మైన సిద్ధాంతము, చిత విచిత్రకార్య కమనీయ 

పర్వతారణ్యమయ మైన _పకృతిలో పుట్టి పెరిగిన పాకృతజీవి యగు పాక్తన 

మానవుని హృదయమ న సంతోషమయమో, చుఃఖమయమో యగు ఒకా నొక 

భావము జనించి, పరవజని చేయగా, అతని నోటివెంట అప్రతర్మితముగా, ఒక 
పాట వ్యకమై యుండుననియు, ఆవెశపూరితుడై ఆత డా పాటను, చిందులు 

[తొక్కుచు పాడియుండు ననియు, ఆడుచు పాడిన ఆ పాటకు *“ఆట-పాట' లేక 

'నృ_త్తగీతము' (82|126-4200ల) అని పేరు పెట్టవచ్చు ననియు, అదియే కవి 
త్వమునకు శ్రీకారమని ఈ సిద్ధాంతము అనియు [106160౧ ఆను ఆంగ్ల విమర్శ 

కుడు ఒక సిద్ధాంతము నెలకొల్పెను. 

అసలు ఒక వ్యక్తి, పరవశస్థితియందు చేసెడి _పసంగము కాసి 
పాడెడు పాటగాని, శరీరావయవవికేపముతో కూడి, ఆభినయపూర్వుకముగానే, 

వ్యక్త మగుచుండును. భావోద్వేగ మనునది, ఒక్క హృదయమును మాతమే 
కదిలించిన ఆది శరీరము నంతటిని ఊగించి వేయును, 

ఈ “ఆట.పాట”లో మూడు భిన్నకళాంశములు కలవు. “ఆడుగు 

వేయట్క, రాగము తీయుట్క మాట పలుకుట.” శాస్త్రపరిభాషలో ఈ మూడింటి 

కిని నృత్యము, గీతము, శబ్దము అని పేరు. ఈ మూడు అంశ ములను మూడు 

శాఖలుగా కాలక్రమమున నాట్యము, సంగీతము, పద్యము అనెడి కళలుగా పరిణ 

మించి దేని రాజ్యమును ఆదియే యేలుకొనసాగెను. కాని ఈ మూడింటికిని జన్మ 
స్థాన మొకటియే. ఆవి స్వతంత నిరూపణార్థము ఎంత విడిపోయినను పరిణత 
సంపూర్ణ స్వరూ పములలో మరల ఏకీభవించుచుండును. కవిత్వము గీతముతోడి 
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సంబంధమును విడజాలదు. అశ్లే సంగీతము శబ్దముతోటి పొత్తును విడిచిపెట్టదు, 
మరల నాట్యము, సంగీతముతోడి చెలిమి చేయుచునే యుండును. పద్యము 

తొలినాటి కవిత్వమునకు సాహచర్యము నెరపిన నృత్య గీతములలో నృ త్ర 
మును పూర్తిగా విడిచిపుచ్చ గలిగినను గీతిని మాతము పూర్తిగా కాదనలేక 
పోయెను, పదం [కవితా రాజ్యములో నృత్యమునకు (పవేశము లేకపోయినను 

గీతికి మాతము అ_పత్యక్షమైన అధికారము కొంత కలదు. గీతిగత మైన 

యే లయనిబద్ధత కలదో అదియే ప ఎ 

కళలకు, తక్కిన రెండింటిలో ఏడో ఒకదాని సాహచర్యము విడరాని బంధ 

ముగా ఉండుచునే యుండును, కాని, తక్కిన రెంటిపొత్తును విసర్జించి తనకు 
తానై స్వతంత్రముగా వర్తించగలనని చూపుటకే వాజ్మయమున వచన కవిత్వ 
మును సంగీతమున జంతవాద్య మును, నాట్యమున మూకాభినయనును వెలసీ 

సవి ఈ మూడును తమ రాజ్యమున తామే సర్వాధికారము నెరపుటకై అవి 

చేయ కృషి యెంతదూరము పోవునో చూపుటకుమాాతమే ఈ విషయమును 
స్మరించి విడిచితిసి. 

ఆన 

ఏ గీతమునకై నను (పధానలక్షణము లయనిబద్ధత ; ఊరక రాగము 

తీయుట గీతము కాదు. రాగ తాశ యు కృముగా పాడినదే "గతము. పాట ఎప్పు 

డును లయణద్ధముగానే యుండును, కావుననే గీతికి ల యనిబద్ధత పధాన లక్షణ 

మైనది. గీతిగతమైన లయనుబట్టి ఛందస్సు యేర్పడినది. ఈ ఛందస్సు కతము 

ననే పద్యపఠనవేళ మధురమైన ఒక గీతివిశేషము వచన పఠనముకంటె భిన్న 
మైనది వ్య క్తమగుచుండును. ఇది పద్యక విత్వముతో గీతికి గల అ పత్యక్న 

సంబంధము. అఆట్లుగాక గీతికి (పత్యమాధికారమే ఇచ్చిన కవిత్వము పద కవి 

త్యము. పద్యజాతికిని, బదజాతికినీ ముఖ్యమైన భేద మిదియే, 

ఈ పద్యకవిత్వమున శబ్దమున కెంత (ప్రాధాన్య మున్నదో గీతికిని 

ఆంతే పాధాన్యమున్నది. అనగా ఇందు సుందరశబ్ద రచనతోపాటు మధురమైన 

పాటవము కలిసి యుండును, ఈ జాతిలో ఒకళాఖ కవిత్యముకంచి గానము 

నశే ఎ ఎకు, వ (పొధాన్యమిచ్చి గయకవిత్వ మనిపించుకొనెను. ఆ గేయ కవిత్వ 

శా స్ర్రనిర్దిష్ట మై మెన రాగ, తాళ, స్వర పశ న్హ రాజ్యాంగముల [పాధాన్య 

ar ఒక ఆంతశ్మాఖ గాన కళాకోవిదుల విద్యగా వెలసినది - అదియే 
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rad సంగీతము. త్యాగరాజు కృతులు మున్నగునవి ఈ ళాఖలోనివి. ఇంకొక గేయ 
కవిత్వ శాఖ ఈ కృతులవలె శాస్ర్రీయ సంగీతముతో పాడుటకు ఆనువై నదైన 

ప్పటికి అభినయార్థమ.ద్దేశింపబడి, నరనప్శాతమల వళ మైనది. జావళీలు, పద 

ములు మొదలైన శృంగారాత్మక మైన రచనలు ఈశాఖలోనివి. మరియొక గేయ 
కవిత్య శాఖ నంగీత వీద్యా నై పుణ్యమును, అభినయ విధ్యా నై పుణ్యమును లేని 

సామాన్యులు, సైతము, కొంచెము కంఠమాధుర్యమున్నచో పాడుకొని ఆనం 

దించుకొనటకు వీలుగా పాటలుగా వర్టిల్లినది. మన ముత్తైదువులు పాడు పెండ్లి 

పాటలు, మంగళహారతులు ఈ జాతిలోనీవి. వీటిని బోలినవే భజనకీర్తనలు 
కూడ, 

ఈ పదకవిత్వమున ఒక శాఖ గీతిని అంగీకరించియు గేయకవిత్వమని 

అసిపించుకొనక, కపిత్వాంశమునకే ఎక్కువ [పాధాన్మమిచ్చి జాతివాచక మైన 
వదకవిత్వము పేరనే నిల్చియున్నది. పలనాటి వీరచరి త, కాటమరాజు కథ 

మున్నగు కావ్యములు ఈ శాఖలోనివి. ఈ కావ్యశాఖా వర్తనము భావనా [ప్రధాన 

మైన సార్వత లోకముననే కాని, రాగతాళ ప్రధానమైన సంగీత కళాజగత్తున 

కాదు; అభినయ | పధానమైన నాట్యజగత్తున ఆంతకంటే కాదు. కాబట్టి, పదకవి 

త్వములు నానా నిధములై గేయశాఖలను విడిదిపెట్టగా మిగిలిన భాగమంకయు 

సారస్వత లోకమునకే చెందును. ఈ వదములలో చిన్నమ్మ కథ, కామమ్మ 
కథ, లక్కమ్మ కథ మున్నగునవి సాంఘికముజ, బొబ్బిలి కథ, కాటమరాజు 

కథ దేశింగరాజు కథ, వలనాటీ కథ మొదలగునని చార్మితక ములు, 

శ్రీనాథుని శైలి 

ఆంధమున మొదటి నుండియు నక్షర రమ్యత సాధించిన కవివర్గ మొక 

టియు నర్భగౌరవమును పాంటిచిన కవివర్గ మింకొకటియగా రెండు భిన్న 
కాఖలు వెలసినవి. మొదటి వర్గమువారాశించినది శయ్యాసొభాగ్యము. దానికి 
నన్నయభట్టు ఆదిగురువు. దానిని నాచన సోముడు కొంత పరిపోషించెను. 

శ్రీనాథుని చేతిలో నది పరిణతి(జెందెను. సంస్కృతమున నిరుపమాన శయ్యా 
వైచి తికి చేరువడిన భట్ట బాణాదులను భక్తితో గొలుచుటయు, ననుకరించుటయు 

నాత్మ ధర్మములుగా వర్తించిన శ్రీనాథుడు తెనుగున ఆ అక్షర రమ్మశై లిని 

పరిణతి జెందించుట వింతకాదు: దుష రమును గాదు, ఉత రకాలమున నావిర్భ 
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వింపటోవు చిిత ఏచి(తాలంకారిక మైన [పబంధరీతికి శ్రీనాథుడే సూత ధారు 

డయ్యెను. ఎజ్జన |పబంధ కవుల కొసగిన భిక్ష వర్ణనాత్మకమగు శైలి 

మ్మాతమే, ఆయన ఆలంకారిక రీతిని మాత మొసగలేదు. ఈభిక్ష పెట్టిన 

వాడు శ్రీనాథుడు కావుననే ,పబంధ క ర్రలకు సన్నిహిత గురు వయ్యెను. 

ఉత్తర కాల [పబంధ క ర్హలలో పెక్కురు శబ్ద సంసేవనమే శిల్ప మను 
కొని ఆర్ధ గౌరవమును గొంచెపజచుటయు, వర్ణనాంశమే కవిత్వ మనుకొని 

వస్తు (పాధాన్యమును మజుగు పజచుటయు కారణములుగా నీగురువు లిద్దరును 

(శంభుదాస శ్రీనాథులు) జేసిన సృష్టికి దుర్విపాకము తటస్థించినది శ్రీనాథుని 

రచనలలో క్వాచిత్క ముగా నెచటనో తప్ప శయ్యా సౌందర్యార్థ గౌరవములు 

రెండును సమ |ప్రాధాన్యమునే కలిగియుండును. గంఖీరములును రమణీయ 

ములు నగు నర్ధములతో పాటు జటిలములును సరళములునై న శబ్దములను 

జోడించుకొనుచు వచ్చునేర్చు తెనుగు కవులలో శ్రీనాథునకు వలె నెక్వరికిఏలేదు. 

ఆతని వాక్యములకు జిగియు బిగువును రెండును గలపు. ఈ జిగి బిగువుల 
కల్మి న్నేపకరణమైనను వెలితిలేక-పండిన వరిచేను గాలికి బోలె గూగు 
చుండును. ఆ తూగు ఒక ముఖమునకు వంగుటేకాక ఉభయ ముఖముల నడ 

చుబ యగుటచే సమత యనెడు గుణ మృపయత్న సిద్ధమయినది* ఒక్కొ 

క్కచో వాక్య సముదాయము, యూధపతి ననుగమించు మాతంగయూధ గమ 

నము వలె నాదరణీయమైన ఠీవిని [బదర్శించును. 

ఛందః (పయోగములో నాతని చేతియందు సిద్ధి పొందినది-సీ స పద్యము, 
పంబని బేర్కాన్న యీ జిగి, బిగువు తూగు సమత, రీవి మొదలగు గుణ 

సముదాయ మంతయు నించు మించుగ సీసముననే యేక త సిద్ధివొందినదని 

చెప్పవచ్చును. కండమనకు తిక్కన వలె సీసమునకు శ్రీవాథు డధిష్టాన దేవత. 
ఎట్టి క్షిమ్టార్ధమున్తై నను సీస పాదమునకు దగినట్టుగా మలచుట యీ కవికి చిన్న 

నాడే యలవడిన సహజళక్రికావుననే పాషాణములవంటి మయూరుని సగ్ధ్గర 
లీసీసపద్యపు మూసలో మైనమువలె కరగి యాతని కిచ్చివచ్చిన రూపు దాల్చిన 
వని కాశీఖండ [పకరణమున నంటిని, సీస పాదోచితములై న యిం|ద గణము 

లాటింటిలో కొన్నింటి కయిదు మాతలును కొన్నిటికి నాల్లు మాతలును గలవు. 

ఛందళ్ళాస్త్రమునుబట్టి అవి అన్నియు నాకే వర్గమున జేరినను, వాని 
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అంతరమును మా;తము (శవణేంద్రియము ైోహేంచుచునే యుండును. ఆ 
గణముల పొతు సమువితముగ లేనప్పుడు చందస్సు తప్పకున్నను లయతప్పుట 

మా;తము నిజము. లయానుసార మా గణములకు పొత్తు కుదిర్చిన మేటి కవి 

శ్రీనాథుడు. మజిము “యత లయ స తయతిః' ఆను కాస్తో క్రి క్రి బట్టి యతి 

స్థానమున పదము విజిగిననే తప్ప, విశ్రాంతి యనెడి సాధకతయు నుండదు; 

లయకు శుద్ధియు నేర్పడదు. ధారాశుద్ధి యను నెపమున తెలుగ కవులీ న్యాయ 

మునే విస్మరించిరి. శ్రీనాథుడు మ్యాతము తన సీనపద్యములో నీ ధర్మమును 
సాధ్యమయినంతవరకు పాటించెను. ఉత్తరకాల (పబంధములలో మనకు మురి 

పెము గొలుపు సీసపద్యము లన్నియు శ్రీనాథుని సీసముల భాయలే. 

శ్రీనాథుడు హర్షనైషధమును తెనిగించి రాబోవు (పబంధముల కొక 

యొజవడి పె ధ్రైను మణీ (పబంధముల కుచితమైన యాలంకారిక శాలిని పసా 

దించెను. కాని తానె శుద్ధ పబంధ మనిపీంచు కొనదగిన యే కావ్యమును [వాయ 

లేదు. ఆసలు ఆతని (పతిభ పౌరాణిక మేగాని నాటకీయమునుగాదు; (పాబంధిక 

మును గాదు. ఆందుచేతనే పెక్కుచోట్ల వస్తు సన్నివేశ మర్యాదను మజచి 

పోయి ఆనవసరములైన పౌరాణికోపన్యాసములు చేయును. హరవిలాసము 

యొక్క యు ఫివరా[8. మాహాత్మ్యము యొక్కయు తుది | పకరణములు పురా 

భోచితములేగాని (పబంధములు కావు. 

ఇది యిట్లుండగా శ్రీనాథుడు తన శెలిని గూర్చి ఫీమేశ్వర పురాణమున 

“హొడి( బరికింప సంస్కృత భాషయండు 

పలుకు నుడికారమున నాం ధభాష యందు 
రెవ్యరేమన్న నం|డు నాకేమి కొజంత 

నా కవితషంబు నిజము కర్ణాటభాష” 

అని చెప్పుకొనుటను బట్టియు, చాటవుల లోని 

కుళ్ళాయుంచితి( గోకజుట్టితి మహాహర్చాస ముం దొడ్గితిన్ 

వెల్లుల్టిన్ దిలపిష్టమున్ మెసవితిన్ విశ్వ_స్త వడ్డింపంగాం 
జల్లా యంబలి (తావితిన్ రుచులు దోనంబించు(' బోనాడితిన్ 

దల్పీ ! కన్నడరాజ్య లక్ష్మి ! దయలేదా నేను శ్రీనాథు(డన్” 

55) : 
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ఆను పద్యములో హ్ త్ర్టీ కన్నడ రాజ్యలక్ష్మి ! 1?' అని సంబోధించుటను బట్టియు 

ఈయన కర్ణాటకుడనియు, వారి పూర్వులేనాడో తెలుగు దేశమునకు వ 

వచ్చియుందురనియ, ఆ కన్నడ రాజ్యలక్ష్మిని “తల్లి | అని సంబోధించుటయు, 

తన భాష కర్ణాటకభాష యని చెప్పుకొనుటయు అభిజనాభిమానము చేతనే 

యనియు ఈ దేశమున ఒకప్పుడు దుర్వాదము వెలసినది. ఈ వాదము సహింప 

లేని విమర్శకులు “కర్ణాట రాజ్యముతో పూర్వ పరిచయమున్న శ్రీనాథు(డు, 

దారి(ద్య పీడితుడై, అపర వయస్సున మరల దేశనంచారము చేయవలసి వచ్చి 

నపుడు, కన్నడభూమికిపోయి, కన్నడ రాజ్యలక్ష్మిని సంటోధించుచు తనను 

ఎయిక పజఅచుకొన్న ఆత్మ దై న్యపూరితమెన పద్యమిడి” యని సమాధానము 

చెప్పిరి. ఆది యట్టిది కావచ్చు, లేదా (పౌథ దేవరాయలను దర్శించబోయిన 

కాలములోనే ఎన్ని నాళ్ళకును రాజదర్శనము లభింపక ఇక్కట్లు పడుచు, ఆ. 

రాజ్యలక్ష్మీతో మొజపెట్టుకొన్న పద్యమైనను కావచ్చును. “తల్తీ !” యని 
సంబోధించినంతమాతమున ఆ దేశము అతని స్వవేశమనెడి యర్హము రానక్కర 

లేదు. కాని “నా క విత్వంబు నిజము కర్ణాటభాష అను వాక్యమునకు సరియైన 

తాత్పర్యము ఇంతవరకు ఎవరును చెప్పలేదు. దీనిని గురించి నాకు తోచిన 

అధి పాయ మిది : 

అస 

ఇచ్చట కర్ణాటభాష యనగా, “కర్ణాటశె లి' ఆని యర్థము. ఒక కవి రచ 

నను గురించి, “వాని భాష కఠినముగా ఉండును; వాని భాష రసవంతముగా 

ఉండును” అని మనము చెప్పునప్పుడు, అచ్చటి ఆ కాఠిన న్యముగాని, రసవత్తగాని 

భాషకు సంబంధించినది గాదు; శై లికి సంబంధించినది; కనుక అక్కు డ “భాష 

కును శైలి యనియే అర్థము. అయినచో *నా కవిత్వంబు నిజము కర్పాటకైలి' 
అని శ్రీనాథుడు ఎందుకు అనలేదని అడిగినచో, దానికి కారణ మిడి : ఈ శెలి' 

అను పదము మనము ఆంగ్లభాషలో 50/16 అనుదానికి పర్యాయవదముగా 
కల్పి- చుకొన్నదే కాని మన భాషలోని శబ్దము కాదు. ఇఏ మన అలంకార 
శాస్త్రములో ఎచ్చటను లేదు. ఈ “శైలి శబ్దమును గూర్చి నన్నయ (ప్రకరణ 

ములో “నన్నయ. లి- ఆత్మీయత" ఆ అను $ర్షక [కింద కొంత చర్చించితిని. 

మన పూర్వు లెవ్యరును దీనిని వాడలేదు శెలికి సన్నిహితమైన ఆర్థముగల 

శబ్దములు రీతి, శయ్య అనునవి కలవు. ఆ శబ్దములనై నను, వి శేషార్థములో 

వాడెదరు కాని సాధారణార్థములో వాడరు. కావుననే శ్రైలీశబ్దము మనకు నూతన 
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సంపాదనము. శ్రీనాథుడు ఇయ్యెడ భాషా శబ్దమును లక్షవార్థములోనే వాడిను. 

వాచ్యార్థమున కాదు. 

శ్రీనాథుని పద్యములోని “కర్ణాట భాష' అను పదమునకు వాచ్యార్థమే 

ఉన్నదనుకొన్నచో ఆతడు (వాసిన అన్ని [గంథములలో ఒక వాక్యమైనను 

డ భాషలోనీది చూపగలమా? నన్నచోడునివలె, కన్నడ పదముఐ నై నకు 

సరి విడిగా వాడని శ్రీనాథుడు “నాది కర్ణాటభాష” అని వాచ్యార్థములో 

ఎట్టు అనగలడు ? 

అయినచో కర్ణాటశైలి అనగా అర్థ మేమి ? సంగీతములో * మార్గ సంగీ 

తము, దెశి సంగీతము అను రెండు భేదము లున్నవి. మొదటిది శాస్త్ర నిబద్ధమై 
నిద్దుష్ణమెన సంగీతము. రెండవది, శానస్త్రీయము కాకపోయినను, ఆ యా 

(ప్రాంతము లందలి జనులను రంజింపజేయు [పజూ సంగీతము. ఈ రెండును 

విభిన్నములై నను ఒకదాని (పభావ మింకొక దానిపై నెరపు కొనుచునే 

యుండును. శాస్త్రీయ సంగీతములోని ఫణితులు దేశిలోనికి |పవేశించుట, దేశి 
సంగీతములోని ఫణితులు శాస్త్ర నంగీతములోనికి అవతరించుట్క నిరంతరను 

సాగుచునే యుండును. ఈ రెండిటి సమ్మేళనము వల్చ సర్వజనరంజక మైన 

ఒకానొక శైలి ఏర్పడినది. ఆ సంగీత శె లియే, ఇప్పటీ కర్ణాట సంగీతము. 
అంతియె కాని దాక్షీణాత్యు లందరు పాడెడి సంగీతము ఒక కన్నడ దేశమునకే 
చెంపనదికాదు. 

ఈ మార్గ-_దేశి అనెడి భేదము ఒక్క సంగీతమునందే కాక, సాహిత్య 

మందును కూడ కలదు. సుమారు ఏబదియేండ్ర కిండట. గట్టువరాండు, తీర్చిన 
సభ యెదుట చేయు నాట్యమను భరత నాట్య మనియు, భరతాభినయ 

మనియు, పెండ్లి యూరేగింపు ముందు అడు గడుగున ఆగును జావళీలు పాడుచు 

చేయు అభినయమునకు కర్ణాటక మనియు పేర్దుండెడివి ఈ రెండవజాతి అభి 

నయము కేవలము భరత శాస్తో క్రమును కాక్క కేవలము స్వారస్యము లేని 
చిందువేయుటయు కాక మార్గ, దేశి మేళనమున ఒక విధమైన సాధారణ రంజ 
కత్వము కొఅకు (వదర్శించెడి కళ. కనుక, దానికి కర్ణాటక నాట్యమని పేరు 

వచ్చినది. పెండ్రిండకు నట్టువ మేళమును పిల్చినపుడు పెద్దలు అడి గెడివారు: 

* పొజబ్బన్నయయుగ (పకరణములో “మార్గ-దేశి” అను శీర్షక (కింద 
ఈ విషయము చర్చింపబడినది. 
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“మీ మేళములో భరతా భినయము చేసెడి వారెవరైన ఉన్నారా? అందరిదీ కర్ణా 

టకమేనా *”అని. ఆ మాటలు, ఆ సం పదాయము ఇప్పుడు పోయినవి. సంగీత 

నాట్యములలో వలె, కవిత్వములో కూడ మార్గ దేశి భేదము లున్నవి. 

సంస్కృతమున్కు సాంస్మతికమును అయిన కవిత్వము మార్గ కవిత్వము. 

జానుతనమును దేశీయతయును కలది దేశి. ఈ రెండిటి [ప్రభావము ఒకదానిపై 

ఇంకొకటి [పసరించి, ఉభయగుణ సమ్మేళనము వలన ఉభయ (ప్రాధాన్యము 

గల ఒకశెలి ఏర్పడెను. (ప్రత్యేకముగా సాంస్కృతిశమునుగాని, దేశినిగాని చేప 
ట్టక, రెండింటి సారమును ఆకళించుకొని చెవికి ఇంపును, మనస్సునకు పెంపును 

కలిగించెడి శెలిని శ్రీనాథుడు తెలుగు భాషలో అవతరింపజేసెను. ఆ శెలినే 

ఆతడు సంగీతనాట్య పరిభాషానుకరణముగా, కర్ణాట భాషగా పేర్కొానెను. 

(శ్రీనాథునకు పూర్వము, తెలుగున శబ్ద పాధాక్యముగల కవిత్వ మొకటి 

యును, అర్భ [(పాధాన్యము గల కవిత్వ మింకొకటియును రెండు పాయలుగా 

(పవహించుచుండెడివి. ఒకశైలి సంసృృతమయమైన శబ్దములతోను, వేరొకటి 

జాను తెనుగు శబ్దములతోను విభిన్న శాఖలుగా విడివడి వర్థిల్లినవి. శబ్దార్భము 

లకు సమ్మపాధాన్యమును, సాంస్కృత దేశీయములకు సమ పాధాన్యమును ఇచ్చి 

తన పేరు మీద ఒక శెలిని సృషించిన కవి శ్రీ నాధుడు. “నా కవితము శుద్ధ 

సాంస్మృతమును కాదు ; శుద్ద దేశీయమును కాదు; ఉభయ [పాధాన్యము 

కలది” యని ఆయన చెప్పిన పద్యమునకి తాత్పర్యము. 

బెండపూడి అన్నయామాత్యుడు శ్రీనాథుని “పాక కాటి=టి వాండవు 

బాంధవు(డవు” అనిసంబోధించు టబట్టి, ఇద్దరును బంధువులని స్పష్టపడుచున్నది. 

కనుక, శ్రీనాథుడు కర్ణాటకు డైనచో, అన్నయ కూడ కర్దాటకుడే కావలెను. 

కాని ఆమాట ఎవరును అనలేరు; అనజాలరు. బెండపూడి ఆన్నయ ఏ శాఖ 

వాడో (్రీనాథుడును ఆ శాఖవాడే. అనగా ఇద్దరును పాకనాటి నియోగులు. 

ఇద్దరును ఏక శాఫీయులు కానిచో వారికి చుట్టరిక మే కుదురదు. [బాహ్మణళాఖ 

లలో వెలనాటి, వేగినాటి, కాసలనాటి, పాకనాటి, ఆరువేలు అను శాఖాంతర 

ములు ఒక్క. ఆం(ధ డేశముననే కలవు. కాని కన్నడ దేశములో ఉన్నట్లు 

నే నెరుగను; ఎవరును చెప్పలేదు. 
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ద్రావిడ కర్ణాటదేశములనుండి ఆం్యధదేశమునకు వలస వచ్చి స్థిరవడిన 
శాఖలవారికి, వారి ఆభిజననామములే కలవు. కాని, ఆం! ధశాభానామములు లేవు, 

శ్రీనాథుని పూర్వులు ఏనాడో తెలుగుదేశమునకు వచ్చి ఇక్కడ గ్థిర పడిపోయి 

నను, వారికి తెలుగు బాహ్మ ణశాఖలతో స్నేహ మేర్పడునే కాని బంధుత్వ మేర్చ 

డదు. ఆం|ధ|బాహ్మణకాఖల పేరును వారికి లభింపదు. ఏనాడో, తెలుగుదేశము 

నకు వచ్చిన (బాహ్మణులు అనగా ఆరామ (దావిడులు, దిమిలి దావిడులు 

మున్నగువారు, పూర్తిగా తెలుస బాహ్మణులలో లీనమైపోయినను ఇచ్చి పుచ్చు 

కొను బంధుత్వము చేయవలసివచ్చునపుడు మ్యాతము, వారి వారి శాఖలు దాటి 

ఆవల ఆడుగు పెట్టరు. మజటియు తాము | దావిడుల మనిచే చెప్పుకొందురు. 

తెలుగుదేశమునుండి దక్షిణాదికి వలస పోయిన రాజులు, రెడ్డు, కమ్మవారును 

అరవ మొదలియారులతోను పీశ్ళేలతోను, వెల్లాలతోను తమ తమ శాఖలను 

దాటి సంబంధములు చేసినట్లు కానరాదు. మంచియో చెడ్డయో ఈ కాలమున 
కూడ ఈ కట్టుబాట్టు ఈ విధముగా చెల్టిపో వుచుండగా ఆ కాలమున ఇవి 

ఎట్టుండెడివో చెప్పనక్కరలేదు. కనుక శ్రీనాథుడు, అన్నయకు బంధు వగునేని 
(ఆది సత్యమే) అతడు పాకనాటి నియోగిబాహ్మణుడు, ఆచ్చముగ తెనుగు 
వాడు, శై లి శబ్దార్గమును వివరించుటలో [పసక్తాను[ప్రసక్రముగ నిట్టు శ్రీనాథుని 
అభిజన నిర్ణయముకూడ చేయవలసి వచ్చినది. 

శ్రీనాథుని ఆత్మీయత 

రాజాస్థానము నందలి ఆతని విద్యాధికారి పదము మహాకావ్య వ్యవ 

హర్తగా, నుతమాధికార మర్యాదాభిజ్ఞానిగా జేసెను, అతని దేశ సంచారములు 

కా స్త్రజ్ఞానమునకు లోకజ్ఞతను జోడించెను. కావుననే కవిబ్రహ్మ వోలె కవిసార్వ 

భౌముడును పాండిత్యమాత నిపుణుడే కాక లోకజ్జత గల వ్యవహారదక్షు 
డ య్యెను. ఆయనవలెనే సారస్వత సింహాసనాసీను డయి కవితాపరిపాలన చేయు 

టయే గాక, అన్యకవిదుర్లభము ల్తైస రాజభోగముల ననుభవించెను. మజియు 
కవిబహ్మ బిరుదము తిక్కయజ్వకు సార్థకమైనర్టే కవిసార్వభౌమ బిరుదము 

శ్రీనాథునకు సార్థక మయ్యెను. నాటికిని నేటికిని ఆ రెండు బిరుదములు తాలు 

దగినవారు ఆం(ధకవులలో వా రిరువురే. భవిష్యత్తులో అట్టి బిరుదములు ఉండ 
వని నా నమ్మకము. అధునిక నాగరకతనుబట్టి ఉచితజ్ఞులకు ఆ వికుదముల 
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యెడ నిరసనభావమే కాక ఏవగింపుకూడ కలిగినది. పూర 

ఉన్న పూజ్యత లేదు. 

తిక్కనకు కవి బహ్మ బిరుదము ఆయన కవితామహ_త్త్యమునుబ 

కాక (బహ్మ జ్ఞాన సంప తిని బట్టియు ఆన్వర్థమ మెను. తిక్కన వ్యాసు వ 

ఆగమపుంజ పదార్థత త్వ నిస్సృంశయకారుడు వ్యాసుని వలెనే తననాడు భార 

తీయ సంస్కృతికి పరమలక్ష్యము లయిన ధర్యా ర కామ మోకములకు మూదల 

యైనవాడు మజీి శ్రీనాథుని కవిసార్వభౌమ బిరుదముకూడ ఆస్తే ఆతని కవితా 
మహత్యము వల్లనే కాక మహారాజ లక్షణో పీత మైన జీవితమును బట్టియు 

అన్వర్థ మైనది. అతని భోగలాలసత, పండిత వివాదములు, జయములు, (పతి 

వాది పరాభవములు, కవితా దిగ్విజయాభిలాష - యివన్నియు రాజలక్షణముల. 

ఆయన ఆభిరుచులు, అభిలాషలు, ఆనుభావము (Majesty) ఆయనకే చెల్లును 

గాని కవి శబ్దవాచ్యు లై నవా రెల్లరు ఆశింపదగినవి కావు. ఆయన పొలముపన్ను 

చెల్లింపలేక శిక్షచే పొద్దుపొడుపుటెండలో నిలబడి సిర్వేదించుటయు యుద్ధమున 
శృతువుచే పట్టుబడిన యొక వీరపురుషుని స్మరింపజేయును. శ్రీనాథుని జీవితమే 
వీర శృంగార కావ్యోచితమైన యితివృత్తము. కాని, తిక్క-నకు కవితాసామా 
జ్యముతో పాటు మోతసా్యమాజ్యము కూడ వశమమునది. (శ్రీనాథునకు దానియం 

దాశ యున్నది, కాన్కి లబ్ది లేదు. తీక్కన భోగములు అనుభవించుచునే 

తదాస్యమోహ (పశమనమును 'సెతము పొందెను, 

“ శ్రీమత్వాయుష్మత్వ సు 

దీమత్వ పద కటాక్ష! దీపిత భక 

సోమారామ వసంతా! 
వ్యామోహ [పశమకరణ ! హరిహరనాథా !" 

వ్యామోహమున దగుల్కొనక భోగము లనుభవించుట అట్టి సిద్ధులకే 
చెల్లును. శ్రీనాథునకో ఇహపరములు రెండింటియంద ను రెండు కన్ను లున్నవి. 

కాని, తుడివరకు మొదటిదానిని జూడక మాననులేదు ; రెండవదాని నందుకొను 

టకు చేయి చాపనులేదు కనుకనే శరీర పతనావసరమునగూడ హేమపా[తాన్న 

మును, రత్నాంబరములను కస్తూరిని స్మరించుకొనుచు స్వర్గ పస్థానమును సాగిం 
చెను. ఆయన చేరినది స్వర్గ మేగాని [బహ్మలోకము కాదు. 
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్రీనాథు డాజన్మఖోగియే గాని యోగి కాడు, అతడు కోరిన భోగ 

ములలో మొదటి భోజనము - రాశోదితమైన వడ సో పేత భోజనము. లేతియు 
ముదురును గొని యరటియాకులలోనో, హేమపాతలలోనో భుజించుట యాత 

నికి స్వర్గనుఖ మిచ్చును. ఓక భోజనమే కాచు వంచేందీయ తర్పణము చేయు 
సమస భోగములు నాత డాశించినవే. తద్ద్వారా లభించిన భావానుభవమే తన 

కవిత్వమున కొక యుద్భోధక మని నూచనగా తానే |వాసినాడు :- 

“కమలా చినిలయ మార్కండేయ శివమౌళి 
చందాంశు నవనుభాసార ధార 

వేదా!ది నరసింహ విపుల వక్షఃస్థలీ 

కల్లారమాలికా గంధ లహరి. 

కారణంబులు నుద్కోధ కములు గాంగ, 

సంభవించిన సాహిత్య సౌష్టవమున....” 

— కాశీ. 1-186 

అరసికు లైనవా రాక్షేపించినను కవిత్వమునకు ఈ భోగానుభవము 

నగు దగ్గజిసంబంధమే. కలదు. సముచితమై లోలత్వము కొనంతవణకు దాని 

నాదరింపవలసినదే గాసి నిరసింపరాదు, కన్ను తెజచి (పకృతి సౌందర్యమును 

జూడగల యే కవియు ధర్మ లబ్ధమైన సనమ స్త వసుజాతము ననుభవింప గోరునే 

కాని త్యబింపగోరడు. ఆ అనుభవము; పత్యం సమముగా లభింపని కొందరకు మాన 

సికముగా నైనను కలిగితీరును ఈ ప్రాపంచిక యాతన నసుభవించు కవులు 

నిర్మించుకొను స్వర్గ మదియే, కావున ఢ్రీనాథు డనుభవరసికుడై న కవి, 

నేటి ఉత్తమ కవులలో 7280౧8 ఈ జాతికవి. భోగానంద పరవశు 
డయి కాని రవీందుడు కవిత్వమే [వాయలేడట ! (పకృతి దేవతోత్సంగమున 

మెమజచి పరవశులయి పాటపాడుటలోగూడ నీ యిరువురకు సామ్యము కలదు, 

“ఆనందంబున సర్భరాతముల( జం దాలోకముల్ కాయగా 

నానాసెక త వేదికా స్థలములన్ నట్టిక్కులన్ శంభు( గొ 

శీనాథుం దరుణేందుశేఖరు శివున్ ్రీకంఠునిం బాడుదున్ 

మేనెల్లం బులకాంకుర (పకరముల్ నిండార మిన్నేటిలోన్. 

= కమ. 2-91 
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తః మిన్నేటి యిసుకతిప్పలలో పాటలు పాడినది శ్రీనాథుడే కోనీ 

యగస్తుుడు కాదు. 

(ప్రకృతిపరిశీలనములో గూడ నతనిదృష్టి ఆతిశిత మైనది. ఆనేర్పా 

చాటువులలో మిక్కిలి కానవచ్చును. అతడు వర్తించిన నానావిధ స్థలములయా, 

వనితలయు రూపములు (పత్యజ్షానుభూతములే. ఎంతో లోతుగా జూచిననే తప్ప 

వాని నట్లు వర్షించుటయే పొనగదు. అందును, ఆ స్త్రీ వర్ణనములు మికి.లి చిత 

మైనవి. ఒకదాని బోలి యొకటి యుండదు. ఎచ్చటను పునరుక్తి దోషము లేదు, 
తెలుగ్యుగంథము లలో గానవచ్చు వర్ణన లు త్రరదేశ స్రిలవే గాని ఆంధ నారీ 

చితములు కావు. ఆ నూపురధ్యనులు, ఆ చెర్చుక్క్లలు, ఆ మొలనూలు, అఆ మక 

రికా పతములు యథార్థముగా తెలుగుపడతుల ఆలంకొరములే కావు. ఇతివృత్త 

ము_త్రరదేశమున జరిగినపు డా వర్ణనలు సంగతములే యగును. ఇతివృత్తము 
దేశీయ మైనపుడుమ్మాత మవి ఆసందర్భములు. మనలో జాతీయేతివృ త్తములు 
గల కావ్యములే చాల తక్కు వ గనుక, జాతీయనారీ చితణలు చాల కొజతపడి 

నవి. ఆ కొజతను కొంతకు గొంతయైెన దీర్చినవి శ్రీనాథుని చాటువులు. 

ఈ స్రీవర్ణన లంత మిక్కు టముగా జేయుటచేతనే కొందు విమర్శకు 
లా మహాకవిశీలమును శంకించుచున్నారు. దానిని సమర్థించుటకు గాని, ఖండించు 

టకు గాని (పత్యక్షము లగు సాధారము లేవియు లేవు. నే నా పనికి పూనకొ 
నను. నేనే కాదు ; కవిత్వపరామర్శలో ఎవరును ఆ దారి |తొక్క_రాదు. ఈ కవి 
పుట్టుకచే సౌందర్యడిదృక్షువు. దానికితోడు పరిహాసరసికుడు. చక్కని రూపము 
కంటబడినపుడు మనసార నానందించి నోరార వర్ణించుట యు, హాస్యరస పా|త్రము 

కాదగిన వింత వస్తువునో, వింతరూపమునో చూచినపుడు తాను నవ్వి మనల 

నవ్వించుటయు ఆతని స్వభావము, కన్నె త్రిచూచిన సుందరవస్తువు నెల్ప్ల పాపబుద్ధి 
తోనే చూచెననుకొనుట అవివేకములో నవివేకము. చూచినపుడు గలిగిన యను 

భవమును ధీరుడైన కవి వర్ణింపడలచినచో యథాతథముగ వర్ణింపక దిగ|మిం 
గుట అంతరాత్మను మోసగించుట. కావుననే శ్రీనాథుడు తాను వర్దింపదలచుకొ 

నిన సుందర వసువుల నన్నింటిని నిర్భయముగా ఆ చాటువులలో జి _తించి లోక 
మున కొసగి పోయెను. ఆ పరిహాసమున నీ కాలపు ధర్మమును బట్టి మోటుదనము 

కొంత కానవచ్చినచో నది ఆయన లోపము కాదు. ఆ కాలపు ధర్మ మల్టిది* 
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ఆ రాజులు ఆ సభాసారులు ఆ మోటుదనమును గూడ చమక్కారముగానే 

ఆనందించి యుందురు. 

(శ్రీనాథుని పేర జెల్లచున్న చాటువులలో నతడు స్వయముగ |వాసిన 

వెన్నో యాతని కంటగట్టబడిన వెన్నియో నిష్కర్షముగా జెప్పుటయే కష్టము. 

మొన్నమొన్నటి తురగా రామకవి మొదలైనవారు చెప్పిన చాటుసద్యములను 

గొన్నిటిని లోకము శ్రీనాథున కంటగట్టిన పాపము చేసిన. ఇంతస్వల్ప కాలము 

ల్రోనే నిష్కారణ మిన్ని పద్యములు శ్రీనాథుడు మోయవలసి వచ్చినపుడు ఈ 

యైదువందల సంవత్సరముల వ్యవధిలో నెన్ని యాతని కిట్లంటగట్టబడెనో 

యెవడు చెప్పగలడు ? ్రీనాథునివలెనే యితర కవుల భారమును మంచికో 

చెడ్డకో మోసినవారు తెలుగున వేమన, సంస్కృతమున కాళిదాసు, జగన్నాథ 

పండితుడు, పారసీకమున ఉమర్ ఖయ్యాము ఉన్నారు. 

శ్రీనాథుని జీవితచరిత (వాయుట యనగా పదునేనవ శతాబ్ది కాటి 

యాం[ధదేశచరి త [వాయుట-అని చిలుకూరి వీరభ్యదరావుగారు పలికిన పలుకు 

నిజమైనది. ఆ కాలమున నుచ్చస్థితిలో నున్న ఆర్మధ కర్ణాటరాజ్యములతో నతనికి 

గల సంబంధమును, నానా దిశల 'నొనర్చిన సంచారమును ఆ కవిని ఆవ ధ 

లోకైక కవిగా జేసినవి. కొండవీటిచర్మిత [వాయు నై తిహాసికుడు శ్రీనాథుని 

కొక |పకరణమైన నంకితమీక తప్పదు శ్రీనాథుని చర్మితను [వాయువాడు 
రెడ్డిరాజుల చర్మితముతో గలిపికాని (వాయలేడు. ఆతని కనకాభి షేకమును 

వర్చించువాడు [పౌఢ దేవరాయల రాజ్యవై భవమను వర్ణింపకతీరదు. ఈ విధ 

ముగా మటీకొన్ని విధములుగా ఆ మహాపురుషని జీవిత మావాటి రాజులయు, 

మంతులయు, సంపన్నులయు జీవితములతో పడుగుపేకిగా నల్లుకొని ఏ పోగును 
విడదీయరానిదిగా నున్నది. 

కవిసార్వభౌముడు తన్నాదరించిన మి తులను |పభువులను స్మరించు 

చునే స్వర్గ పస్తానము గావించెను. ఈ మెతీధర్మా భిజ్ఞతయే ఆయన లోకరంజక 

త్వమున కింకొక హేతువై నది. అ్యవధృష్మ్యుడు నభిగమ్యుడు నైన ఆ ధీరుడు 
టీవిత చరమక్షణమునగూడ ఆత్మ విశ్వాసమును గోల్పోక, యీ లోకమునవలెనే 
స్వర్గలోకమున గూడ కవిసార్వభౌమపదవి నధిష్టించుటకే తరలిపోయను. 

(56) 



పోతన 

భార తీయసం౦స్కృ్బృతికి నిధానము లైన భారత భాగవత రామాయ 
ణములు అనెడి మూడు ఉద్ద=థములును తెలుగున బహుక ర్భృకములే యైనవి* 

రామాయణ మంతయు భాస్క రునిచే రచియింపబడక పోయినను భాస్కర రామా 

యణము ఆను పేరనే పసిద్ధి కెక్కినది. అమే భాగవతమంతయు పోతనచే 
రచింపబడక పోయినను జయనపేరనే బరగుచున్నది. భారతము మ్మాతము 

నన్నయపేరగాని, తిక్కనపేరగానిి ఎజ్జునపేరగాని కాకుండ సమష్టిగా కవి 

తయకృతముగా చెప్పుకొనబడుచున్నది, రంగనాథ రామాయణము ఏకక రృృక 

మైనను భారత భాగవత రామాయణములను ఉమ్మడిగా పేరొన్నపుడు రామా 

యణ మనగా భాస్కర రామాయణ మనియే ఆర్థస్ఫుర ణము కలుగుచుండును. 

భాగవతక ర్త పోతన ఆ పురాణమందలి 139 స్కంధనులలో ర, 6, 

11, 12 తప్ప తక్కిన ఎనిమిది సంధములను తన చేతిమీదుగనే రచించెను, 
ఐదవది గంగనయు, ఆరవది ఏర్చ్బూరి సింగనయు, తుది రెండు స్కంధములు 

వెలిగందల నారయయు పూ ర్తి చేసిరి. పోతన |గంథమంతయు రచించెననియు, 
కొంతకాలమునకు అందులోని కొన్ని భాగములు (అనగా పైని పేర్కొన్న 
నాలుగు స్క ంధములు) ఉత్సన్నములు కాగా గంగయాదులు వాటిని పూరించి 

రనియు ఒక వదంతి కలదు. ఆ ఉత్సన్నతకు కారణముగా రెండు కథలు 

కల్పింపబడినవి మొదటిది సర్వజ్ఞ సింగభూపాలుడు ఈ [గంథమునకు కృతిపతి 

కాగోరి తన కంకిత మీయుమని పోతన నర్థించి నిరాకృతుడై అక్కనుచే ఆ 

(గ్రంథమును నేలలో పూడ్చిపెట్టించెనట. రాముడు స్వప్నములో రాజుభార్యకు 
కనబడి ఆ గంథమును పైకి తీయింపుమని ఆదేశిపగా ఆమె తనభ ర్హకు నచ్చ 

జెప్పి అశ్లే చేయించెనట. పాతాళవాసము చేసివచ్చిన ఆ (గంథమును విప్పి 

చూడగా అందు పూర్తిగా చె నాల్గుస్న ౦ధములు శిథిలముల్టె పోయినవట,. ఆంత 

పోతన మితులో, శిష్యులో అయిన గంగయాదులు మువ్వురును ఆ స్కంధము 

లను పూర్తి చేసిరట. 



448 

ఈ కథ ఎవ్పటినుండి (పచారములో నున్నదో తెలియదు. కాని 18వ 
శతాబ్ది చివరిభాగమున |గంథస్థ మైనది. దీఎని లోకమునుండి [గంథమున 
కెక్కించినవాడు కూచిమంచి తిమ్మకవి. ఆతడు తన సర్వలక్షణ సారసంగహ 

ములో ఈ కథను భాగవత బహుక ర్ర్యక త్యమునకు కారణముగా (వాసెను, ఈ 

కథ నమ్మదగినది కాదని విమర్శకు లందరు (తోసిపుచ్చిరి. సర్వజ్ఞ సింగడు 

రనుడు, కవిపోషకుడు. అట్టివాడు అట్టి సీచకార్యమునకు ఒడిగష్టై ననుట 

నమ్మతగి వది కాదు. పోనీ ఎట్టి సరసుడై నను కవియొక్క_ నిరాకరణచే ఊ(దికు 
డై ఆ (గంథమును పూడ్చి పెళైనేమో అనుకొందము. ఆగుచో అది వెలుపలికి 

వచ్చునప్పటికి సరిగా ఆ నాల్లు స్య౭ధములే శిథిలము లైపో వుటయు, తక్కిన 

భాగములలో (పతి పుటయు యథాతథ ముగ ఉండుట ము పొసగదు. 

ఇక రెండవ కథ = పోతనయే తన [(గంథమును దేవతార్చనపీళ 

మున నెలకొల్పి పూజించెడివాడట, ఆయన పరమపదించిన పిమ్మట కుమారుడు 

దానిని తీసి చూడగా ఆ నాలుగుస్క_ంధములు శీథిలములై యుండుట కానవచ్చె 

నట. ఆంత అతడు గంగయాదులను అర్థించి వారిచే ఆ భాగమును పూర్తి 

చేయించెనట, 

ఇది మొదటికథకంటెను వింతయైనది. ఎంత భ కుడెనను పోతన 
కూడ కై వల్యముతో పాటు కీరిని కూడ ఆశించిన కవియే! తన (గంధము 

లోకమున పఠన పాథనములచే వ్యాపించినపుడే ఆ కీ రి లభించునుగాని దాచి 

పెట్టినపుడు ఆది లభింపదు. అదియునుగాక దేవతార్చన బఠమున బెట్టిన ను తాను 

దానిని నిత్యపారాయణము చె చేయవ౭సినవాడే. కాని ఆ సరస్వతిని గాలి చొర 

కుండ బంధించి యుంచవలసినవాడు కాడు. మణి పోతనకుమారుడు మల్లన 

|పౌఢకవి యని బిరుదు దాల్చినవాడు. రుక్మాంగదచరి తకు కర్త, తానై శిథిల 

భాగమును [వాయదగిన సమర్ధుడే కాని వ్యర్థుడు కాడు. అట్టివాడు తండిగారు 
పారంభించిన మవాయజ్ఞములో ఆయాచితముగా తన కొక పాలు అలభింపగా 

దానిని గైకొనక గంగయాదులను ఆహ్వానించి దానిని వారి పరము చేసి తాను 
దూరముగా నిలిదీయుండుటకు ఏమి కారణము ఊహించగలము? కాపున నిదియు 

కట్టుకథయే. అదీగాక ఆ మల్చినగాని, పోతనగాని మునిమనుమలు కేసన మల్లనలు 

అనెడి జంటకవులు గాని (వారు దాక్షాయణీ పరిణయ కర్తలు) భాగవతళిధిలతను 

గూర్చి ఒక మాట యైనను చెప్పలేదు. 
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హోగా భాగవతమున గంగయాదుల (పవేశము పోతన సమక్షముననే 

ఆయన సమ్మతిమీదనే జరిగి ఉండునని నా ఊహ |! అట్టి బృహద్దింథ ము తన 

జీవితములో పూర్తి చేయగలనో లేదో ఆను శంకచే ఆయనయే ఆ కవులను 

విలిచి ఆ భాగములు వారి కప్పగించి యుండును, లేదా వారే ఆ పుణ్యకార్యమున 

తమకు కూడ కొంత (ప్రవేశము కల్పింపుడని వేడగా దాని కాయన సమ్మతించి 

యుండును భాస్కరరామాయణ రచనలో యతరుల కిట్టి (వవేశమే కలిగెను. 

ఎన్నటిమాఓలో ఎందుకు ? ఈ శతాబ్దిలో తిరుపతివేంకట కవులు తమ దేవీభాగ 

వతమున నవమస్క_ంధమును తమ కవిమితులచే |వాయించిరి. కావున భాగ 
వతము పోతనగారి జీవిత కాలముననే ఎనిమిది స్కంధములు ఆయన చేతను, 

ఆయన ఆనమత పై నాలుగు స్కంధములు గంగయాదులచేతను రచింపబడె 

ననుకొనుట లెస్స ! 

| ఏర్పూరి సింగయ షష్ట స్క ంధారంభమున ఇష్టదేవతా స్తుతి, పూర్వ 

కవి స్తుతి మొదలగు అంశములతో అవతారికాభాగమును కూడ రచించెను. 

ఆ భాగములో : 

“వలయం దిక్కున సోమయాజుల భజించి 

ఎజ్జనామాత్యు భాస్కరు నిచ్చ నునిచి 
సుకవి సోముని నాచన సోము నెతి(గి 

కవి మనోనాథు శ్రీనాథు ఘనత మెచ్చి” అనియు, 

“ఎమ్మెలు సెప్పనేల జగమెన్నగ( బన్నగరాజశాయికిన్ 

సొమ్ముగ వాకక్థిసంపదలు సూజలు చేసినవాని భక్తి లో 

నమ్మినవాని భాగవత నైష్గికుండై దగువాని( బేర్మితో 

బమ్మెర పోతరాజు కవి పట్టపురాజు దలంచి [మొక్కెదన్.” 

అనియు. శ్రీనాథ పోతరాజులను పూర్వకవులలో జేర్చి స్తుతించుటచే ఈ 
సింగయ పోతనకు అనంతరకాలమువా డనియు, ఆ స్కంధము పోతన సమక్ష 

మున ఆయనకాలమున [వాయబడినది కాదనియు తలంచుట. కొక అవకాశము 

కలదు. కాన్హి సింగయ పోతనయెడ గల భకిచే ఆయనకు నమస్మ్కరించుటకు 

సమకాలికత్వము |వకిబంధకము కాదు. ఆది గురుస్తుతివంటిది. సమకాలిక లను 

స్తుతించుట కూడ కవుల సం|పదాయమే! “సింహానన ద్వా తింశత్ సాల 
లు! 



445 

భంటిక క రయైన కొరవి గోపరాజు తన సమకాళికుడై న పిల్హల మట్టి పిగ్ 

వీరనను ఆవతారికలో స్తుతించెను. ఇట్టి ఉదాహరణములు అనేకములు. మజియు 

తన స్క ంధమునకు (పత్యేకత సంపాదించుట కై ఆతడు కృత్యాది మంగళా 

చరణ సం|పదాయమను పాజించెశనియు తలంచుట తప్పుకాదు. గంగశయు. 

నారయయు తమ స్క.ంధముల గద్యభాగములలో తమ పేర్లు చెప్పుకొనిరి. 

సింగయ గద్య భాగముననేకాక స్క ౦ధాదిని కూడ తన క_రృృత్యమునకు 

పట్టము కట్టుకొనెను. ఆతని ఆభికాషను పోతనగారు అంగీకరించి యుందురు. 

సంస్కృత పురాణ వాజ్మ యములో ఇదికాక ఇంకోక భాగవత మున్నది. 

అడి దేవీ భాగవతము. ఈ భాగవతము విష్ణుపారమ్యమును భక్తినీ (ప్రబోధిం 

వగా దేవీ భాగవతము తాంత్రిక మతమును పరాశక్తి పారమ్యమును [పభోధిం 
చును. అష్టాదళ పురాణములలో పేర్కొనబడిన భాగవతము దేవీ భాగవతమే 

అని తాం్యతికులు చెప్పుకొందురట. కాని యీ భాగవతము ఇతర పురాణములతో 

పాటు వ్యాసుడు రచించినదే యనియు అష్టాదశ పురాణములు వ్యాసకృతములె 

గనుక ఆ పురాణ వర్షములో పేరొ,_నబడిన భాగవతము ఇదియే యనియు దేవీ 

భాగవతము కాదనియు ద్వైతాదై్వైత విశిష్టాద్వెతులు చెప్పుదురు. భరతఖండ 

మున తార్యతిక మతావిర్భావము వై దికమతమునకు చిరకాలము పిమ్మట జరిగి 

నది. కనుక దేవీభాగవతము ఈ భాగవతిమునకు ఆనంతరకాలమున రచింప 

బడి యుండును. ఈ రెండు భాగవతములకును నామ సాపత్న్యము ఏర్పడిన 

చిమ్మట [భమనివారకముగా ఈ భాగవతము విష్ణు భాగవత మను నామాంత 

రము తాళ్చెను. తదనుగుణముగ ఈ భాగవతము శ్రీ మహావిష్టుని అవతార 

లీలలను, శ్రీమన్నారాయణుని భక్తులయొక్క పావనచరి తములను వర్మ్యవస్తు 

వుగా గైకొని భక్తిమార్గ మొక్క టియేసంసార తరణోపాయముగా (వటోధించును. 

పరమ విమ్లుభ_కి పతిపాదక త్యమే ఈ పురాణముయొక్క_ విశిష్టత. భ క్తిజ్ఞాన 

కర్మలనెడి మూడు మోక్ష మార్గములలో భారతముపలె నిష్కామ కర్మ మార్గ 
మును భాగనతమువలె అనన్యభ_క్టి యోగమును ఉపదేశించిన మహా గంథములు 
ఇతరములు లేవు. నారాయణుని అనేకావతారములలో |పసిద్ధమైశవి మత్స్య 
కూర్మాది దశావతారములు మా్యతమే! వాటిలో కాల [కమమునుబట్టి చివరిదిగా 
పూర్ణమహ తృ మును బట్టి పథమ గణ్యముగా పరిగణింపబడిన కృష్ణావతార 

కథనమే ఈ (గంథముయొక్క పరమ లక్ష్యము. ఆందచేతనే- 
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'లలిత "స్కంధము, కృష్ణ మూలము, శుకాలాపాభిరామంబు మం జులతా శోభితమున్, సువర్ణ సుమనన్నుజ్జేయమున్, సుందరో జ్వల వృత్తంబు, మహాఫలంబు, విమల వ్యాసాల వాలంబు నె. వెలయున్ భాగవతా ఖ్య కల్పతరు వుర్విన్ సద్ద్విజ(కేయమై,” ౧ 
అనెడి ఈ పద్యములో భాగవత కల్పతరువునకు కృష్ణావతారమే మూలము ఆనె నిర్దేశించి ఆ కృష్ణుడే మహావిష్ణువు అని (గ్రంథకర్త స్పష్టముగా [పతిపాదించెను. ఆరియుగాక మోక్ష(ప్రదమలై న ధ్రీకృష్ణ ని కథలను వి;దలచిన శౌనకాది మును లకు సూతుడు భాగవత కథనమున కువ కమించుట థ్రీకృష్ణ చరి తయే భాగవత విషయము అని (గంథకర్త మొదటనే సృష్షీకరించుట అగును. ఆ పద్యములివి: 

సీ! ఎవ్వని యవతార మెల్ల భూతములకు 
సుఖమును వృద్ధియ సౌరిదిజ్వేషు నెవ్వని కుభనామ మే (పొద్దు నుడువంగ 
సంసారబంధంబు సమసి పోవ 

నెవ్యని చరితంబు. హృద యంబు(జేర్చిన 
భయమొంది మృత్యువు పరువువెట్టు 

నవ్వని పదనది నేపారుజలములు 
సేవింప నెర్మల్య సిద్ధ కలుగు! 

తే! దవను లెవ్యని పాదంబుదగిలి కాంతి 
తెజిగుగాంచిరి వసుదేవ దేవకులకు 
నెవ్వ డుదయించెం దత్కథ లెల్ల వినగ, 
నిచ్చపు రైడు నెరిగింపు మిద్ధచరిత.” 

CL) ఆ" ఆనఘ విను ర సజ్జులె పినువారిక్కి మాట మాట కదిక మధురమైన యట్టి కృష్ణుకథన మాకర్ణనము సేయ, దల(పు గలదు మాకు దనివిలేదు” 

శ్రీకృష్ణచరి త గల ఆ దశమస, ంధము ఈ పురాణక రీరమునకు హృదయ స్థానము. ఇక ఇతరావతారములలో నృసింహ్మ వామన, దశరథ రామావతార ములు ఈషద్విపులముగా చెప్పబడినవి. ఆ ఆవతారములకు నిమి త్రములై న విపుల వృతాంతములు గలవు కనుక తత్క థనములు కూడ విపులములైనవి. 
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రామావతార కథనమంత కంచెను విపులతరముగ రచింపదగును కానీ 

ఆ చరిత రామాయణ రూపమున వేరొక మహాగంథముగా వెలసిఉండుటచే 

దానిని మూలకర్త భాగవతమున యథావస్థముగా సంగహించెనని తలంప 

వచ్చును. రామభ క్రాగేసరుడెన పోతన ఆ రామాయణ క థాభాగమును తెనిగించు 

నపుడు మూలకారుని ఆశయమును వాటించి ఆ సంగహ రూపముతోనే తృప్తి 

పడెను, కానిచో సందర్భ శుద్ధిని ఉలంఘింళయైనకు వేజొక రామాయణమును 

భాగవతమున రచింపదగిన రామభ క్తిలోలుడు పోతన! మరియు నీ భక్తుడు 

రామకృష్ణ నామములకు భేదమే యెజుగని ఆదై్వతి. కథా |ప్రారంభమునందు 

గల షవ్ఫ్య నములు శ్రీకృష్ణుని పరమ.గాను, స్కంధాది సంబోధన పద్యములు 
రామ నామాంకితములుగాను ఉండుటయే ఇందుకు పరమనిదర్శనము. 

ఈ రచనలో పోతనకు తోడ్పడిన మువ్వురు కవృలలో వెలిగందల 

నారయ తుది రెండు స్క౦ధములను షుమారు 180 గద్య పద్యములలో 

సంగహపజచి నామ మ్మాతముగ [గంథ పరిపూర్రిజేసిన వాడనిపించుకొ నెను. 

పోతన ఈ సంక్షి పతను ఎట్టు సహించెనో ఊహింపలేము. దళశమస్కంధము 

ముగియునప్పటి కే పోతనకు తన జీవితము ముగియునట్టి సూచనలు కన్చించు 

టచె (గ్రంథ పరిపూర్తి కాలేదనెడి ఆయన మనోవ్యధను తీర్చుటకై నారయ 
అనతికాలములో ఆ కార్యము నెరవేర్చి కాంతిగొల్సి యుండును. అంతేగాని 

పోతన తానై మునుముందే గంగన సింగనలతో పాటు నారయకు 11, 12 

స్కంధములు పంచియిచ్చి ఉండడు. ఏమనగా భాగవత దేవాలయమునకు పూను 

కొన్న మహోశిల్సి అనుల్లంఘనీయమైన కారణము తటస్థించిననే తపు శిఖరా 

రోహణ కార్యమును ఇతరుల పరము చేసి తాను దూరముగా తొలగియుండడు, 

నిర్వహ ణానందము ఆరంభోత్సాహము కంటె పెద్దది, 

ఈ పక్షమున గూడ నారయ పోతన జీవితకాలముననే ఆయన సమక్షము 

ననే 11, 12 స్కంధములు రచించిన వాడగును. ఈ మువ్వురు కవులలో 

“పోతనామాత్యుని శిష్యుడను”అని చెప్పుకొన్న కవి ఇతడే! లేదా పోతనగారు 

(గ్రంథమును ఆసంపూర్ణముగా వదలిపెట్టి పోగా ఈ శిష్యుడు అనంతరము 

పూరించియుండును. అప్పుడె నను గురుని ఆదేశాన సారమే చేసియుండును. 
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కాని ఆ రెండు స్మంధములను సంక్షేపించుటలో నారు చూవీన వేగిర పాటు చూడ గురువుగారి అవసానమునకుముందే దానిని పూర్తిజేసి ఆయనకు తృ ప్రగొలిపి యుండునన్స ఊహను బలపజుచును, 

ఆర్వాచీనులలో హరిభట్టు అను కవి జలు పదునొకండు, పం[డెండు స్కంధములను ఆధునికులలో సింగరాచార్యులు పదునొకండు, పం డొండు స్కంధములను మరల (వాసీరి, పదుకొండు. పన్నెండు స్మంధములను ఎవరై నను మరల (వాయుటకు నారయచేసిన సంక్షి ప్రతయే |పోద్బిలకమగును. కాని హరిభట్టు ఆ రెండు స్కంధములనేగాక్ష ఆణవ స్కృ్రంధమును కూడ మరల వాయబూనుటకు కారణమేమో తెలియదు. అతడు ఏర్పూరి నీంగయకంకా గొవ్పకవికాక పోవుట యేగాక అతనితో సాటిరాదగినవాడునుకాదు. భాగవత కర్త లలో పోతన తరువాత పేర్కొ నదగినవాడు సింగనామాత్త్యుడే ! 

తొలినాడుగాని నేడుగాని ఇతరులు ఏ ర స్కంధములు ఎన్నిమార్లు [వాసనను దశావతార కథనము మా(తము పూర్తిగా పోతన చేతిమీదుగనే నం వేరినది. ఆయన (వాసిన ఎనిమిది స్క ంధములలోనే దశావతార కధలు గలవు. అంతేకాదు ; భాగవతమున ఆనేక ఉపాఖ్యానములున్న వి. పరషుభాగవతోతము లుగా భాగవతమున ధర్మ వరిపాలనకు పథమోదాహరణములుగా ఏ భకుల చరి (తలు పేర్కొాందుమో అట్టి (సవ్హాద చరత, అంబరీషోపాభ్యానము, గజే్యద మోక్షముకూడ పోతనగారి పరమే అయ్యెను. కావున భగవంతుడును, భగవ దృక్తులును పోతనగారి కవితా పూజనే స్వీక రించిరి. 
తెలుగుకవులలో ఢ్రీకృష్ణ నామాత్మకమైన భాగవతత _త్వు 'పబోధము [పారంభించిన భ_క్రకవియోగ పోతనయే; ఆంతేకాదు, వంగ దేశమున రాధాకృష్ణ మత సంపదాయమును నెలకొల్పి దేశ మెల్లెడల దానిని వ్యావింపజేసిన చై తన్య స్వామి పోతన తరువాత ఏబది సంవత్సరములకు అవతరించెను. కావున చైత న్యావతారమునకు ముందే ఈ ఆంధ భ _కీయోగి కృష్ణతత్వమును మనదేశమున గానము చేసిన వాడయ్యెను. అంతేగాదు ; చైతన్యుడు రాధాపణయమూ ర్రి యెన _ దిలందావన కృష్ణుని మ్యాతమే దర్శించెను. మరి పోతన దర్శించినది నవరన భరితమైన విరాట్ పురుషమ్లూలర్రి. మరియు చై తన్యుని కృష్ణతత్తమును ఆద్వైత పర్యబహ్మోాకము. అసలు భాగవతము ఆదై్వ్వైతపరమా ? అని పళ్నించినచో 
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ఆ మహా గంథము ఉభయతత్త్వపర మని నిస్సందేహముగా చెప్పవచ్చును. 
అదై పతపరముగా జ్ఞానమును, ధర్మాచరణముగా (ప్రపన్నతమ ఉపదేశించిన 

గంథరాజము ఈ భాగవత మొక్క_టియే : భాగవత ధర్మావలంబులై న పురుష 

లలో కొందరు శుద్ధ జ్ఞానమును, కొందరు శుద్ధభ క్రిని ఆఅవలంది -ది కై వల్య:పా్తి 

పొందినట్లు ఈ [గంథమందలి ఉవా థఖ్యానములవల్ల విదిత మగుచుండును. _వహ్హా 

దుడు ఆగర్భజ్ఞాని. గజేందుడు “నీవే తప్ప నితఃపరం బెజుగి” అని మొర 

బెట్టుకొన్న | పపన్నుడు* అంబరీషుడు ద్వాదశీ వత నిష్టాగరిష్టడు. ఈ మువ్వుర 
కును మార్గములు వేరై నను ప్రాహ్యస్థాన మొక్క టియే. కావున భాగవతము 

అదై ఇతపురాణమా ! విశిష్టాద్వెత పురాణమా? అని సంశయించువారు ఆవ ఉభ 

యాత్మక మనియు, భాగవతభ క్తి జ్ఞాననిరూఢ మైన భక్తియేకాని మూఢభ కీ 
కాదనియు, భాగవతజ్ఞానము ఈశ్వర సేవా పూర్వకమే కాని భక్రిరహిత జ్ఞానము 

కాదనియు |గహింపవలయును 

అనువాద సరణి 

భాగవతము భారతమువలె కథా (పథానముగా నడచిన స్వతం,త్రాను 
వాదము కాదు. మరి మూలమును యథాతథముగా అనుసరించిన అస్యతం౭|తాను 

వాదమును కాదు. మరియు కొన్నిచోట్ల కథామాత _పాథాన్యము, కొన్నిచోట్ల 

జ్లోకానువాదము, కొన్నిచోట్ల అమూలక కల్పనలు, కొన్నిచోట్ల భాగవతవ్యాక్యాన 

పంకుల అనువాదమును ఇందు కలవు, కథారంభమున గల నైమిశారణ్య వర్ణన 

మునకు మూలము లేదు. అలై ఆష్టమస్కం౦ధమున కూర్మావతారఘట్టమున చేయ 

బడిన మహాకూర్మ వర్ణనయు, సము[దమథనవర్షనయు, హాలాహల విజృంభణ 

వర్ణనయు సొంతములే. వీటికి గల మూలాధారము నామమ్మాతము, సముద 

మథనవేళ నావిర్భవించిన లక్ష్మీ దేవియొక్క. జననాదికవర్ణన మంతయు అమూల 

కము. వామనచరి తలో కూడ కొన్ని సొంతకల్పనలు కలవు. వామనుడు బలి 

_ చకవర్ధి యజ్ఞశాల పవెశించి = 

ఉ॥ స్వస్తి జగ త్రయీ భువనళాననక ర్తకు హాసమ్మాత వి 

ధ్వ_స్త నిలింపభ ర్తకు నుదారపద వ్యవహర్హకున్ మునీం 

దస్తుత మంగళాధ్వర విధానవిహ ర్రకు నిర్జరీ గళ. 

న్యస సువర్జ్ణస్తూత పరివా ర్రకు దానవలోకభ ర్రకున్. 

(57) 
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అని యజమానుని యాశీర్వదించుట పోతన్నగారు చేసిన సందర్భ బద్ధ సహిత 
మైన కల్పన. దీనికి మూలము లేదు. 

శకుని హితమును పొటింపక _ 

కా॥ ఆదిన్ శ్రీసతి కొప్పుపె( దనువుపె నంసో త్తరీయంబు పై( 
బాదాబ్దంబుల పె గపోలత టిపై( బాలిండ్ల పై నూత్న మ 
ర్యాదం జెందు కరంబుః [గిందగుట మ్ందై నా కరం బుంట మేట్ 
గాదే రాజ్యము గీజ్యమున్ సతతమే కొయంబు నాపాయమే |! 

అనుచు తన ధన్యత్వమును కొండాడుకొనిన బలిచ(క్రవ రి ది ఉదారవాక్యములకు 
మూలాధారము లేదు. మరియ వామనడు తన మూ రిని విశ్వవ్యాపక ముగా 
పెంచునవృడు _ 

" మ॥ రవిబింబఐ మ్ము వమింప( బాతమగు ఛత్ర ంబై శిరోరత్నమై 
(శ వణాలంకృతియై గళాభరణమై సౌవర్ణ శేయారమై 
ఛవిమత్మ్కింకణమెై కటిస్టలి నుదంచ ద్ద టయై నూపుర 

_(_పవరంబై. 'పదపీశమై . 

వెలుగొంద ననెడి రూపకల్పన పోతన (వలిభాజన కిము. ఈ భాగవతము నలంక 
రించిన మూలాధారము లేని ఇట్టి పద్యరత్నమ.లు వందలకొలది కలవు. అట్టి 
పద్యములవలననే భాగవతము ఆం ధులకు నిత్య స్మరణపా తమైశది. పీటి నన్నిం 
టిని మించినది గజేందమోక్ష ఘట్టము. గజయూధ (వస్థానము మొదలు యూధ 
పతి మకరిచే పట్టుపడువరకు గల కథ మూలమునకంచె ఆనువాదమున నెన్ని 
రెట్లో పెరిగినది. నిజమునకు అందు కథ లేనే లేమ. ఉన్నదంతయు వర్ణ: నయే. 
పోతన యితర సందర్భములలో వలెనే ఇచ్చటకూడ వర్గనలచేతనే ఆ (ప్రకరణ 

మును పెంపొందించెను. గజేందుని స్తుతిమ్మాతము ఇంచుమించు మూలానుసార 
ముగానే యున్న ది కాని ఆ స్తుతిమాలకు మెరుపూస యనదగిన ఈ [కింది పద్య 
మునకు మూలము లేదు, 

బాం లావొక్కింతయ లేదు, ధైర్యము విలోలం బయ్యె | పాణంబులున్ 
ఠావు ల్ల ప్పెను మూర్చ వచ్చె తనువున్ డస్సెన్ | శమం బయ్యెడిన్ 
సీవే తప్ప నితఃపరం బెటుంగ మన్నింప న నగున్ నీనునిన్ 
రావే ఈశ్వర కొవవే వరద సంరక్షింపు భ, _దాత్మకా! 
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కొండలకై నను మలగని బలముగల ఆ గజేం చుడు విధివశమున 

మకరికి చిక్కి. సహసవర్గములు పౌరుషము నెరపి దానితో పోరాడి తుదకు 

అలసి పురుషకార నిస్పారతను (గహించి (పపన్నుడై రావే ఈశ్వరా, కావవే 

వరదా అని చేసిన ఆకోశ మే చాలును ! పపన్నతాణపరాయణు డైన వెకుం 

ఠుని భూలోకమునకు తీసికొనివచ్చుటకు. ఈ పద్యము భ క్రిపరాయణత్వమునకు 

పరమావధి. ఆపె స్తోత మంతయు ఉపనిష త్వ తిపాదిత మైన నిర్గుణత త్త ప 

నర్జ నము. 

గజేందరక్షణార్భము “సిరికిన్ జెప్పక శంఖచ కయుగమున్ జేవోయి 

సంధింపక ” శ్రీమహావిష్ణువు సంరంభముతో వైకుంఠ మునుండి దిగివచ్చుటయు, 

ఆయనను వై కుంఠ పురమున గల ఆబాలగోపాలము ఆనుసరించుటయు పోతన 

గారు భావించి చి|తించిన సన్ని వేశమే ! మరియు దశ మస్కం౦ంధములో రాస కీడా 

సందర్భమున గల రసగుళిక లని చెప్పదగిన సద్యములకు మూలము మృగ్యము. 

ఆంధుల కెల్లరకు వాచోవిధేయమై యున్న ఈ క్రిందివద్యము పోతనగారు పసా 
డిందిన అమృతభిక్షయే 1 

“నల్లనివాండు పద్మనయనంబులవా(డు కృపారసంబు పె 

జల్లిడు వాడు మౌళి పరిసర్పితపింఛమువా(డు నవ్వు రా 

జిల్లెడు మోమువా( డొక (డు చెల్వల మానధనంబు దెచ్చె నో 

మల్టియలార ! మీ పొదలమాటున లేడుగదమ్మ చెప్పరే |” 

తెను గున గల పురాణేతిహోసములలో భాగవతమునకుగల సర్వ |ప్రజాను 
రంజకత్యము మతి దేనికిని లేదు. న్యాయముగా ఈ అనురంజకత్వము భాగవ 

తము కంటె భారతమునకే యెక్కువ ఊండదగినది కాని సార్వజనీన మైన 
(పళస్పి భాగవతమునకే దక్కెను. దానికి కారణము లివి: 

1. సంసార తరణోపాయముగా భారతము ఉపదేశము చేసిన పరమ 

ధర్మము దుష్కరమైన నిష్కామ కర్మయోగము. భాగవతము ఊపదేశించినది 

సుకరమైన భ క్రియోగము నిష్కామ కర్మయోగము సామాన్యు డాచరింప దగి 

నది కాదు. అది నిజముగా మోక్షసాధనములలో ఉత్తమో_త్తమమే యైనను 

తిక్కనవంటి యే పరిపూర్ణులకో తప్ప సామాన్యలోకమున కసాధ్యము. భాగవత 

మున | పతిపాదింపబడిన భక్రియోగము సర్య|పాణిసా ధారణ మైన తారక మం 

(తము. నేటికిని ఆపద్వేళల గజేలదమోశమును సంజీవనిగా జపించువారున్నారు. 
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గోపికాగీతకంటెను, భగవర్గీతకంకెను ఎక్కువగా నధ్యయనము సేయువా 
రున్నారు, గొంతెత్తి ఆ ఘట్టముల యందలి పద్యములను పాడుకొనుటకంటె 

ఏ జపములును, తపములును అధిక ఫల|పదములు కావు. 

2, తెనుగున భారతములో నున్న శిల్పకౌశలము సర్వకళాస:పన్నులైన 
[పౌఢులకు గాక సామాన్యులకు అర్థముగాదు. కవిత్వమును గానముగా ఆలపింప 

దగిన పద్యములు భారతమున దొరకవు. ఆ [గంథమున పద్యముల సొనను 

కొరకే పద్యములు [వాయుట యనునది జరుగలేదు. భారతములో సందర్భము 
నుండి విడదీసి ఏ పద్యమును ఆనందించుట పొసగదు, అది నిబిడమైన మూర్తి 

నిర్మాణము, ఇక భాగవత పద్యములు భజనకీ రనలవలె, పెండ్లి పాటలవలె, ఏల 

పదములవలె అతి మధురములై ఎల్లరు ఎల్లవేళల పాడుకొనుటకు అనువై దేశ 

మెల్డెడల న్యాపించినవి. ఆ పద్యములలోని |శుతి లయలు ఉచ్చారణ మా(తము 
ననే మనస్సును లోగొను శ క్రి గలవి. ఏ పద్యమున కా పద్యమే ఒక కావ్య 
మనిపించుకొనుచుండును. శిల్పనిర్మాణమున భారతముకంచె న్యూనమే యయ్యు 

భాగవత కవిత్వము ఎక్కువ లోకరంజక మగుటకు అందలి పద్యగత గీతియే 

కారణము. 

లీ. భాగవతకవి అనుభవించిన దారి ద్యము, దాని నెదుర్కొని పోరాడిన 

ఆయన ధీరత్యము ఆశ్చర్యజనకములై లోకమునకు ఆ మహానుభావుని యెడ 

ఎక్కువ పూజ్యభావమును కలిగించెను. ఆ భావమే భాగవతమునకును సర్మకమిం 

చెను. విమర్శకులు ఎంతకొదన్నను వ్య క్షియెడగల గౌరవాగౌరవములు తతకూతో 

మైన కావ్యమునకుగూడ సంక్రమింపచేయుట మానవ సహజము. మతి మన జాతి 

లశ్న్షణమును బట్ట సంపన్ను లకం'ె దరిదులశే 'పెర్దపూ జలు జరుగుచుండును. 

ఇవిగాక మరి యేవైన కొరణము లుండవచ్చును. 

కవిత్వపరామర్శ 

పోతన కావ్యశిల్ప మర్యాదలకు కట్టుసడిన కవి గాడు. ఆ ధర్మములకు 

అతీతుడైన భాగవత శేఖరుడు. భాగవతపఠనవేళ ఈ మర్మ మును గుర్తుంచుకొనక 
పోయినచో ఆ |గంథమును పూర్తిగా ఆమోదింపలేము అసలు భాగవతముననే 

సందర్భొచితిని, పా|త్రౌచితిని కోల్పోయిన ఘట్టములు కొన్ని కలవు. అట్టేవి 

అన్ని పురాణములకును సహజములే. ఒక ఉదాహరణమును చూడుడు : 
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హిరణ్యాకుని మరణమునకై విలపించుచుండిన ఆతనితల్లిది తిని ఓదార్చు 

సందర్భమున ఆమె రెండవ కుమారుడైన హరణ్యకశిపుడు 

స్వీ సర్వజ్ఞ డీశుండు సర్వాక్ము6 డవ్యయు? 

డమలుండు సత్యు( డనంతు( డాఢ్యు 

డాత్మరూపంబున నశాంతమును దన 

మాయ్యావవర్తన మహిమ వలన 
గుణముల( గల్పించి గణ సంగమంబున 

లింగ శరీరంబు లీల(దాల్చి 

కంవీత జలములో కదలెడి (కియదోంచు 

పాదపంబులభంగి [భామ్యమాణ 

ఆ॥ చమవుల ధరిత్రి చలితయై కానంగ। 

బడినభంగి వికలభావ రహితు( 

డాత్మమయు(డు కంపితాంతరంగంబున 

గదలినట్టు దోచు గదల డతడు. 

ఆని ఆత్మ తత్వము నుపదేశించుటేకాక, ఆ పైని శరీరానిత్యమును గూర్చి 
యజ్ఞోపాఖ్యానమనెకి ఒక బతిహ్యమును ఉదాహరించును, ఈ పలుకులు నిత్యా 

నిత్య వివేక కలిమిచే పరమ భాగవతో త్రముడైన (ప్రహ్లాదుని నానాబాధలు పెట్టి 

హింసించిన హిరణ్యకశిపుని నోట వెలువడ దగినవి కావు. ఇందు పాత్రా 

చిత్యము లేదు. అందుచేతనే పురాణములలో వ కృవిశేష (గోతృ విశేషముల 

విశేష వివేచన చేయతగదని ఒకచో చెప్పితిని, మూలమున అట్లున్నను ఆ 

కథను ఆ సందర్భమును సవరించుటకు పురాణానువాదకులు పయత్నింపరు | 

కాని మూలమునలేని ఇట్టి అసందర్భ వాక్యములే పోతనకూడ (వాసెను. (ప్రహ్లో 

దుని గుణ వర్ణనలో “కన్నుదోయికి నన్యకాంత లడ్డంబైన మాతృ భావముచేసి 

మరలువాడు” అనియు “భవ్యవమోబల |ప్రాభవో పేతుడై కామరోషాదుల 

కందు కొన(డు” అనియు వాయుటలో కాచితరము లేదు. బాలుడు పంద 

శరద్వయస్కుడనికదా కథలో చెప్పబడినది ! అట్టి వానికి స్వపర కాంతా 

భేదము, కామరోషాది భావన మొదలగు దుర్గుణములు లేవని చెప్ప దలచుటయే 
న్యాయము కాదు. పరమ భాగవతుల వపత్రిలో అట్టి నుగణ సంపద ఒక 
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అంశము. పోతన ఆ పద్యములలో వర్చించినది (పవ్లోదు డనెడి బాలునికాక 

ఒక పరమ భాగవత శేస్టుని అనుకొన్నచో ఆ పద్మా రము ఆస్వాద్య మగును. 

కావున ఆయన ఈ కావ్యశిల్ప ధర్మములను పాటి కంచిన “కవి కాడు. 

స్వభావము చే తిక్కన కవితా (పతిభ నాటకీయమైనట్టు పోతనది భావ 

కవితా ప్రతిభ. మరియు తిక్కన శైలి బుద్ధిగమ్యము. పోతన శైలి కర్ణ వేయము. 

భాగివతము భక్తి (పధానమైన పురాణ మగుటయ, ఈ కవివతంసుడు మహో 

భకుడగుటయు కారణములుగా _అందలిభకులతో ఈయన  కపితాత్మకు 

తాదాత్మ్యము కరిగి తానుగా, తానే వారుగా వ ర్రించుచున్నాడా? యనెడి ఊహను 

కల్గించును. అందును భ క్తి శృంగార భావ పదిపోషణము నందు పోతన ఆతి 

మా[తమునకు పాల్పడు భావలోలుడు. శ్రీకృష్ణుని బృందావన విహారాదుల వేళ 

ఆనందమున ఉప్పొంగిన యమునానది వలెనే, భాగవతమున వెల్లి విరిసిన 

శృంగారరన |పాధాన్యమునకు పోతనగారిభావలోలత యే _పధానకారణము, పురా 

శేతిహాస క రలలో ఇట్టి భావావేశము కల న్య కి ఇంకొకడు లేడు. ఈయన 

శృంగారము [పబంధ శృంగారము వంటిది గాక జీ వేశ్వరై క్యు (పతిపాదకమగు 

ఆధ్యాత్మిక శృంగార మగుటచే ఆ రసరాజము భాగవతమున పరమపవిత 

తను తాల్చినది. 

ఆయవది స్రీ జనోచితమైన నరస కోమలహృదయము. సహజముగా 
భక్తుల హృదయము స్తే)౩ సౌకుమార్యుము కలది (FeMininely tender). 

భాగ వతమున న్ర్రీ పాతల పలుకులేవి ఆలకించినను చెవులకు చల్లగా హృదయ 

మునకు హాయిగా వినబడును. ఒక ఉదాహరణ : పాండవులు అశ్యర్థామను 

బంధించి తెచ్చి తన యెదుట పెట్టినపుడు నిరపరాధుల్తె న తన ప్వుతులను 

నిడలో చంపిన అతనిని పరుషవాక్యమలతో చ్చితహిఐస చేయవలసిన 
_దౌపది దానికి విరుద్ధముగా తల్లివలె మృదువుగా మందలించిన వాక్యములలో 
గల మార్దవము పోతనగారి హృదయ మార్షవము యొక్క బహిర్గత రూపమే! 

కం॥ “భూసురు(డవు బుద్ధిదయా భాసనురు(డవు శుద్ధ పీరభట సందోవో 

[గేసరు: డవు శళుమారణ మాసుర కృత్యంబు " ధర్మమగునే తండ్రీ ! 

శా॥ ఉదెకంబున రారు ళస్తధరులై యుద్దాననిన్ లేరు కిం 

చిద్దోోహంబును నీకు, జేయరు బలో దేకంబుతో. జీంకటిన్ 

భదాకారుల( జిన్న పాపల రణపౌఢ్యకియా హీనులన్ 

నిదాస కుల సంహరింప నకటా ! నీ చేతులెట్లాడెనో ! 



ఓవరీ 

కళలకును మూలధర్మములగు (కుతి లయలను గవిత్యమున 

గు WA: మెంతవరకు సౌధింపగలుగునో పోతనవలె ద్య ృష్టాంత 

పూర్వకము న పురాణకవి యింకొకడులేడు. ఛందస్పంభవమైన మాధురి 

యాయనకు వలె నింకొక కవికి లభ్యము కాలేదు. ఆయనకు గల శబ్దాలంకార 

[వియత్వము దీనికి మణీకొంత వన్నె పెట్టినది. మితిమీజినచోట్ల నను| పానము 

ఆర్థానౌచితమునకు బాల్చడిన వట్ట లన్నను,' సముచిత (వయు_క్రమయినచోట్ల 

నది భాగవత కవితా గానమునకు మృదంగ వ్యాపార మును నిర్వహించుచున్న 

ట్టుండును. కవి స్వేచ్చగా బాడుకొను భక్తి గానమును, ఆ గానమున కను 

రూపమైన మధురాతిమధురమైన శబ్దమును, ఆ శబ్ద సంఘమునకు మకుటాయ 
మానమైన యంత్య [ప్రాసము గలసి భాగవత కవితా పఠనమును తాళమృదంగ 
ములతోడి గానసభగా [ఒవ ర్రింపజేయును, 

మనని 

తికన-పోతన 

శ్రీ ఉన్నవ అక్ష నారాయణగా రొకనారి |[పసంగవశమున తిక్కన 

ఆంధ కవులలో సూర్యునివంటి వాడనియు పోతన చందునివంటి వాడనియు 

చెప్పిరి. అనగా ఆం ధలోకమునకు వీరిరువురు రెండు వెలుగులన్నమాట, 

ఆంధ జాతికి తెలుగువేదము లనదగిన మహా[గంథములను [పసాదించిన గురు 

మూర్తులు. కేవల కవులు కాక ఇరువురును [పవ క్తలని చెప్పదగిన దష్టలు. 

హరిహరాభేదము, నిష్కామ కర్మ మోగమును తిక్కన ఉపదేశము. శ్రీకృష్ణ 

భకి యోగము పోతన మం్యతము, తిక్కన ఉపదేశమునకు వీజాక్షరములు 

'సోఒహంి. పోతన మంతమునకు 'దాసోఒహంి. ఆయ్యు సిద్దివేళ పోతనయు 
న ద్ర్వైతియే కాని విశిష్టాద్వెతికాడు. సూక్ష్యముగా విచారించిన వచో ఆం(ధులమనః 

ష్ష్మేతముల యగయగముల నుండి వేరు. నాటుకొని యున్న ఈ రెండు 

ఆధ్యాత్మిక లక్షణములను (నిష్కామ కర్మ జ్ఞాన నిరూఢమైన భక్తి) ఈ ఇరు 
వురు మహాకవులు తమ మహా[గంథములలో (ప్రతిఫలింపజేసి తాము జాతికి 

(పతినిధులుగా నిలబడుటయే కాక తమ జాతి యాధ్యాత్మిక సంపదకు వ్యక్త 

స్వరూపమును నిలువబెట్టిరి. 

పోతన జీవితము తిక్కన జీవితము వలె. పరిపూర్ణమైనది కాదు. ఆయన 

నిస్సృహత్వము వల్ల ఐహికానుభవము దూరమైనది. ఈ కొజతయే ఆయన కళా 
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దక్షతలోను లోటు దెచ్చినది. ఆ ఉభయసిద్ధియే తిక్కనను శిల్ప పారంగ తుస్ 

జేసినది. లోకమును |పకృతిని కన్నార చూచి మనసార ననుభవించిన కవికి 

గలుగు ఆనుభవములు శిల్పనిర్మాణములో నెంతో సహాయకారి యగును. దీని 

యెడ విముఖతగల కవి, సృష్టికి వతిసృష్టి యనదగిన శిల్పనిర్మాణములలో 
కృతహస్తుడగుట సంశయాస్పదము. జీవితానుభవ మెంత విశాలముగ నున్న 

కవితాపపంచసృష్షి యంత గంభిరముగా సజీవముగా నుండును నిస్పృహు 

లైన కవులు కాల్చనికలోకములను సృష్టి ంపకలరే కాని స్వాభావికమైన మానవ 

లోకమును సృష్టింపలేరు. అసలు కళా భేదములలోనే స్వాభావికమని యొకటి 

కాల్పనిక మని యొకటి. రెండు కలవు. ఈ రెంటిలో మొదటిది తిక్కన కళ; 
రెండవది పోతన కళ. స్వాభావిక కళ యనగా చూచినది చూచినట్లు చితించుట 

కాదు. ఆట్టి చితణము శిల్పమే కాదు. శీల్చ (ప్రపంచ మెప్పుడును జగదతీతము 

గనే యుండును. స్వాభావికశిల్సి ఆ ఆతీతమును లక్ష్యముగా నుంచుకొని 
మానవు నక్క._డకు గొంపోవుచు, ఈ వాస్తవ జగత్తు కూడ చూపుచుండును. 

అనగా (పత్యక్ష జగత్తును [పతిఫలింపజేయుచునే ఆదర్శ జగత్తు సృష్టింపగల 

డన్నమాట. ఇక కాల్పనిక శిల్పి ఈ [పపంచమును సరకుగొనడు అతని 

లక్ష్యము వలెనే ఆతని స్పష్టియు లోకాతీత మే. ఈ ఇరువురకు గల ఈ భేదము 
సామాన్య స్థూల ధర్మముగా జెప్పినదే కాని ఎకొంత లక్షణము కాదు. తిక్కన 

పూర్తిగా నేకాంత వాస్తవిక శిలియనిగాని, పోతన ఏకాంత కాల్పనిక శిల్చియని 

కాని దీని యర్ధముకాదు. ఈ భేదము వారి మనోధర్మములలోనే యున్నది. 

సహజముగా ఉత్తమ నాటకకవి విధిగా స్వభావమునే ఆశ్రయించి నడచును. 

ఉ త్రమభావ కవి నిరంతరము ఆదర్శ జగత్తునే ఆశయించును. 

హృదయమున పొంగి పొరలిన రసభావముల నెప్పట్టున వట్టి పోనీక 

యొక బిందువును సముదముగా వి సరింపజేయు శక్తి పోతనది. వెల్లివిరిసిన 
భావో్శోదేకమును మహాకవి యెంతవరకు నిగహించుకొన గలడో (ప్రదర్శించిన 
వాడు తిక్కన. భావ పరిప్తుతి రసస్ఫూర్తీకి దోహద మైనే భావ నిగ్రహము 
కావ్య కళాసిద్ధికి పాథమిక ధర్మము. రసముపేర కళా న్యూనతగానిి కళా 

వ్యాజమున రస లోపముగాని కలిగినపు డారెండును వర్షనీయములే ! ఆసామ 

రిస్య సంపాదనమే ఉత్తమ కవితకు ముఖము[ద, భావ కవులలో పెక్కు రకు 

హృదయములు రస నిమగ్నములై నట్ల దృష్టియు అృకుపూరిత మగును. నీరు 



ఓర్ 

(గమ్మిన ఆ కన్నులతో వారు వర్ష్య వస్తువును సమగముగా చూడజాలరు. 

అనగా బుద్ధి జ్యోతి మసకమసకలాడి కథార్పితములైన వస్తువుల సముచితాంగ 
(పత్యంగ న్థానాది ధర్మములను చక్కగా చూడజాలరు. తిక్కనకువలెనే 

పోతనకు శిల్పసిద్ధి యున్నచో ఆయనను మించినక వి ఈ |పపంచమున నుండెడి 
వాడు కాడు. విధివిలాస మట్టి సమ్మగత నుండనీయదు. 

ఇటీ 

టీ 

స్వరూపుడు గా పట్టువడియు, పట్టువడక నడచును. [వతి వాకళమునందును 

ఆయన మూర్తి స్ఫురించుచునే యుండును. మరల కాదనిపించుచుండును. ఇక 

పోతనయో సంసారమున పట్టుపడక పోయినను కవి_త్త్యమున స్పర్శ మా|తము 
ననే చేతి కందును. నాటక కవులకును భావ కవులకును గల ముఖ్య భేద 
మిదియే | 

తిక్కన లోక [పవృ తి యందువలెనే కావ్యము నందును వ్యకావ్య క 

భోగినీ దండకము 

ఒక వేశ్యయువతి సుందరాకారుడైన సర్వజ్ఞ సింగమనాయకుని వలచి, 

వలవంతకు లోనై వ్యధ చెందుచుండగా ఆమె తల్లి ఆది కులాచార విరుధ్ధ మని 

కుమా_ర్రెను మందలించి హితము గరపును. ఆ తరుణి తలిమాటలను సరకు 

గొనక తెగించి యెటో నాయకుని సన్ని ధానమునకేగి పాదముల పెబడి తన్నేలు 
కొమ్మని అర్థించును. ఆతడు ఆమె నన్నుగహించి ఏనుగుపై నూరేగించి పియ 

రాలిగా స్వీకరించి అన్తుగపించును. ఈ కథాలేశమే ఇందలి ఇతివృ త్తము. 

ఇందు వేశ్యమాత ప్యుతికకుచేయు హితోపదేశము చాల సొగసుగా నుండును. 

ఇది పోతన కృతముగా [గంథాంతమున ఈ క్రింది పద్యము కలదు. 

ఉ॥ “పండిత కీ ర్రనీయు(డగు బమ్మెర పోతన యాసుధాంశు మా 
రాండ కులాచ లాంబునిధి తారకమై విలసిల్ల భోగినీ 

దండకమున్ రచించె బహుదాన విహ ర్తకు రావు సింగ భూ 

మండల భదర్తకున్ విమత మానవనాథ మదాపహ ర్తకున్” 

ఈ సింగ భూపాలునకే సర్వజ్ఞ సింగుడను బీరుదు కలదు. ఇతని 
తండి అనపోతనాయకుడనియు, తాత సింగభూపాలుడనియు ఈ దండకముననే 

కలదు. ఇతని కాలము 1480-1475. (క్రీనాథుడు- 

(58) 
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“ఎట్టు మెప్పించెదో నన్ను నింక మీద 

రావు సింగ మహీపాలు దీవిశాలు 

నిండు కొలువున నెలకొనియుండి నీవు 

సకల సద్గుణ నికురంబ శారదాంబ," 

అని సరస్వతిని వేడుకొనుట ఈ రాజును సందర్శించబోవు సందర్శముననే. 
1475 సంవత్సరము వరకు రాజ్య మేలినను ఈ వేశ్యా పణయగాథ ఆతని 

అపరవయన్సున కాక కౌమారదశలోనిది కాదగును. కానిచో (పాయంపు 

టౌచిత్యమే యుండదు. అప్పట్ట రాజ్యపాలన ఆరంభకాలమున యెప్పుడో జరిగి 

యుండును. ఈ దండకము పోతనయే |వాసిన దగుచో ఆయనకూడ ముప్పది 
సంవత్సరముల (ప్రాయము వాడగును. కాబట్టి పోతన శ్రీనాథునికంచె 15-20 
సంవత్సరములు చిన్నవాడ. పోతన శ్రీనాథ సర్వజ్ఞసింగులు సమకాలికు 

లగుట యథార్థము. చిన్ననాడు ఈ దండకము (వాసి పెట్టిన చనవు బలిమినే 

సింగమనాయకుడు భాగవతమును తన కంకిత మిమ్మని అర్థించుటయు ఆయన 

నిరాకరించుటయు జరిగి యుండవచ్చును. 

ఇది పోతన కవిత్వ్యమగునా ? కాదా యని చిరకాలమునుండి వివాదము 
కలదు. ఎన్ని కడగండ్డకై న నొప్పుకొని భాగవతమును నరాంకితము జేయని 

ఈ స్వార్ధ్థత్యాగి యీ మహాభక్తుడు రావు సింగమహీపాలుసి వేశ్యవై దండక 

మును [వాసెననుట సపొంపలేక విమర్శకులు కొందరది పోతన కృతము 

కాదందురు. ఇతరకవులకు | పయత్న సాధ్యమును భాగవతకవి కాజన్మ సిద్ధము 

నగు నను[పాసాలంకార మీ దండకమున పతి పం క్రిలోను పరిస్ఫుట మగు 

చున్నది. ఆదిగాక క_ర్హృనామము సయితము పొతనదిగానె (గంథస్థమయి 

యున్నది. కావున దీనిని పోతన [వాసి యుండవచ్చును. ఆ రోజులలో కీర్తి 

హేతువులుగా పరిగణింప బడినట్టియు రాజాను గహకారకము లై_నట్టియు నిట్టి 

రచనలు దండకాదులు పెక్కుగా గలవు. ఈ రచనవలన పోతన కీర్తికి కళం 
కముగాని ఆయన భక్తికి మాలిన్యముగాని అంటదు. చిన్న వయనున విద్వు 

(త్పభువగు నా రాజు కోరి, పె ఆ దండకమును [వాసి యుండవచ్చును. 

(గంథమును నరాంకితము చేయగూడదను నియమము వయః పరిణామమునుబట్టి 
కలుగు సంస్కారము కావచ్చును, అదిగాక ఆంధ కవులలో చాలమంది 

రాజుల కోర్కెలనుబట్టి వారి పియురాండ వె పట్టపు దేవు పై అనేక శృంగార 

స్కో 
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దండక ములను వాసి యిచ్చిరి. రాజులు కోరిన చితపటములను రచియించెడి 

చె (తకారు లుండగా, వారిని కాదని వీరినే తిరస్క_రించుటకు హేతు వుండరాదు. 
ఆద వేళ్యా చితమనికాని శృంగార _పధానమనికాని యా చి|తకారుడు సీ 

కవియయు నేవగించుకొని యండరు. మణి ఈ వేళ్యలు నేటి బోగమువాం,డు 
కాయం వారికి పట్టమహిషితో సమానమైన గౌరవ ప్రతిపత్తు లుండెడివి, తంజా 
చూ దితో మధురవాణి, రంగాజమ్మ మొదలగు వేశ్యలు సమస్త వివ్యా సంప తిచే 
సభలతో న(గస్థాన మలంకరించిన మహనీయురాం!డ. (వతావరు[దుని పయు 

రాలు మాచల్లేవి గొప్పదనమును శ్రీనాథుడు కీాభిరామమున వర్ణించెను గదా! 

౬౩ ము వ్యాదలు ఆ కాల ధర్మములు వేరు. నేటి యాబారములనుబట్టి వాటిని 

ఈర న్కు రించుట తప్పు, 

భోగినీ దండకమువంటి కొన్ని తెలుగు దండకములు: 

1. చం్యదకవి-మైనూరు రాజైన కృష్ణ పభువు నాస్థానకవి (పద్మావతీ 
దండకము) 

2. నుదురుపాటి సాంబన్న -- పుదుకోటలోని తొండై మాన్ ఆస్థానకవి. 
= (చందాననా దండకము.) 

లి. లక్ష్మీదాస కవి - పద్మినీ దండకము (కూర్మేటి రాయప్ప అను 

_ సంపన్నుని కోర్కి వై ఎ (వాసినది. ) 

4. గణపవరపు వెంకటకవి --విద్యావతీ దండకము. ఇట్టివి 'పెక్కులు. 

ఆద అ డకములు'; 

పాటలవలె, పదములవలె దేశ మంతట వ్యాపించి వాజ్మయముగ బరిగ 
ఆజొం పణుడుచున్న రచనలలో దండక మొకటి శతకములలొవలె దండకము 

లలో కూడ సగపాలుకంటె నెక్కువ భ_క్తిపరములయి యున్నవి. ఆ భక్తి 

జూవమయు వీటిలో సో తరూపము దాల్చును. వాజ్మయ వ్యవస్థాపకులై న పెద్ద 

కవులు “సెతము తమ తమ (గంథములలో వీనిని స్తోత పరముగానే రచించిరి. 

ఇఅార తారణ్య పర్వమున ఈశ్వర దండకము, నై షధమందలి ఖీముని సరస్వతీ 
న్లో_తము, కళాపూర్ణోదయ మందలి మణికంధరుని శ్రీకృష్ణ స్తోతము 
చమయొయలై నవి. . 
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ఇక పత్యేక దండకశాఖలో |పధానములై నవి మహాలక్ష్మీ దండకము, 
ఆంజనేయ దండకము, నృసింహ దండకము మొదలైనవి. ఇవి ఆపన్నివా 

రకములని పజల నమ్మకము. ఇవికాక సాంఘికములగు తేలిక దండకములును 

గలవు. వింతలు విశేషములు జరిగినపుడో, దేశోప్మదవములు వాటిల్రిన పుడో = 

నవ్వులాటకో, మొజ్జకో ఆయా [ప్రాంతీయులు |వాసిన దండకము లబ్ధవి* 

ఉప్పెన దండకము (బందరు), జమాబంది దండకము మొదలగునవి. 

వీరభ (ద విజయము 

భాగవతములో దకాధ్వరధ్వంస సందర్భమున పోతన చేసిన శివనిందా 
పాపము సమసిపోవుటకై ఆయన ఈ వీరభ!ద విజయమును రచించెనని లోక 

మున ఒక పుక్కిటి పురాణము గలదు. ఆ విషయమే వీరభ ద విజయమున 

షష్ట్యంతములకు పూర్వము ఒక పద్యములో నున్నది. ఆ పద్య మిది: 

ఉ॥ “భాగవత |పబంధ మతిభాసురతన్ రచియించి దక్ష దు 

ర్యాగ కథా (పసంగమున నల్పవచను(డనైె తి తన్నిమి 

త్రాగత వ _క్ష)ిదోష పరిహారముకై యజనైకశైవ శా 
స్తాగగమ వీరభద విజయంబు రచించెద వేడ్క నామదిన్ .” 

ఈ పద్యము కొన్ని (వాత ప్రతులలో లేదట. లేని మాటయే నిజమై 

యిది పక్షి పమెేయయి యుండివచో గంథ రచనావివాదము సగము పరిష్కార 

మగును. |పశ్షి పము కాదనెడి వాదమును ఈ పద్యమును బట్టియే (గంథము 

పోతన కృతము కాదని పూర్వ పక్షము చేయవచ్చును. ఎట్టనగా భాగవతమున 
శివనింద చేసినవాడు దక్షుడుగాని పోతనగాదు. పాత్ర నోట పల్కించిన 

చుర్వాక్య పావఫలము రచయిత ఆనుభవింపవలసినవాడే యయినచో కవులంద 

రును పుణ్యపురుమలనే ప్యాతలుగా నెన్నుకొని వారినోట వెడలెడి సద్వాక్యముల 
తోనే కథలు నడుపవలసి వచ్చును. ఇడి అసంభవము కదా : రామాయణమున 

రావణునిచే కథావశమున సీతారాములను నిందింపజేసిన వాల్మీకి పాప [పాయ 

శ్చిత్తము చేసికొనవలెనా ? మణి ఈ భాగవతముననే ఆ ధక్షాధ్వర ధ్వంసము 
ననే నందికేవుడు వేదములను, దేవతలను ఆతివరుషముగా దూషించెను.శివనిందా 

పాపమువంటిదే ఈ వేదనిందా పాపముకూడ : వీరభ దవిజయ రచనతో శివ 
నిందా పాపముపోవుట నిజమేని మరి ఈ వేదనిందా పాపము పోవుటకు పోతన 
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ఇంకొక [గంథమును (వాయవలెగదా! ఇవన్నియుగాక యీ వీరభ|ద విజయము 

ననే దక్షాధ్వర ధ్వంస కథనము మరల కలదుకదా ! వీరభద్ర విజయమునకు. 
ఆ దక్షాధ్వరమే పూర్వరంగము. మరి ఇయ్యెడను ఆ దక్షుడు శివనింద చేయ 

చలన్ వచ్చెను. అట్లు చేయనిచో కథయే నడువదు. అందుచే నీ [గంధము 

రచించుటవలన పోతన రెండుమార్లు శివనింద చేసినవా డయ్యెను. కావున నీ 

(గ్రంథ రచనకు శివనిందా పాప ;పాయశ్చిత్త వ్యాజము కారణము కాజాలదు. 

ఆ పె పద్యమును, లోకవదంతిని విస్మరించి యీ [గంథ రచనా విషయమును 

ఫరిశీలింతము 

ఈ [గంథ రచనకు పోతనను [పోత్సహించినవారు ఆయన గురువై న 
ఇవటూరి సోమశేఖరుడు* ఆ గురువు పోతనతో 

తే] ల అ. .... ఇప్పుడు మాకెల్ణి నూహలోన 

వింత సండువు బోలెను వీరభ,ద 

విజయ మెల్లను వినం గడు వేడ్క_యయ్యె 

నది దెలుంగున రచియింపు మభిమతముగ, 

అ-వె॥ పిన్నవారడననియు. జెక్కు సంస్కృతులను 

విననివాండ ననియు వెరపుమాను 

మ్మత్పసాద దివ్య మహిమచే నెంతై నం 

గవిత చెప్ప లావుగలదు నీకు.” 

అని పలికెను. దీనినిబట్టి పోతన భాగవతానంతరమున కాక పిన్ననాడే యీ 
(గంథమును గురు నాదేశము (ప్రకారము (వ్రాసి యుండవచ్చును అట్రగుచో 

శివనిందకును, ఈ రచనకును ఏమియు సంబంధములేదు. కాని తీరని సందేహ 

మొకటి కలదు. ఈ రచనా కాలమునాటికి పోతన ఇంచుమించు వీరళెవు 

డని చెప్పడగిన పరమ మాహేశ్యరుడు. అందుకు నిదర్శనముగా అవతారికలో 
పద్యములు గలవు. మరి ఆ అవతారికలోనే “జనక శీక్షిత నిహితాక్షరాభ్యా 

సుండను” అని చెప్పుకొనెను, అనగా తన తండియే తన విద్యా గురువు అని 

దాని ఆర్థము. అదియునుగాక గద్యలో “థ్రీమన్మహామహేశ్వర ఇవటూరి 
సోమనారాధ్య దివ్యశ్రీ పాదపద్మారాధక కేసనామాత్య పు[త పోతయ నామ 
ధేయ _వణీతంబై న” ఆని సోమనారాధ్యుని గురుత్వమును ఉగ్గడించుకొనెను. 
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ఇక భాగవతములో ఇందుగల వీరశైవ భక్తుల నామస్మరణమైననులేదు. తం! డీ 

గారు చేసిన విద్యాగురుత్యమును విస్మరించి సహజపాండిత్యుడని చెప్పు 
కొన్నాడు. తొలినాటి వీరమాహేశ్వరుడు [పౌథ వయస్సున వై ష్టవము పుచ్చు 

కొని, విద్యాగురువు మతగురువు తలపునకు రాని రెండవ జన్మ మె _తెనా? అనెడ్ 

సంశయము పోతన యెడ తాత్పర్యముగల విద్వల్లోకమును మిక్కిలి బాధిం 

చును. ఈ సంశయము తీర్చగల సోపవ త్తికమైన వాదము ఇంతవరకు వెలు 
వడలేదు. 

ఇంకొక విషయము. భాగవతమున కానవచ్చు పోతనగారి కవితా లక్షణ 

ములు ఈ (గంథమున మచ్చున కైనను కానరావు. ఇది పిన్ననాటి కవిత్వము 

కనుక భాగవతశైలి యీ |గంథమునాటికి పరిణమింపలేదేమో అని ఆనుకొంద 

మన్నన అది పొసగదు. ఏమన పరిణామ దశయందలి శై లీవిశేషములు 

ఆరంభ దశయందు అంకురనులుగా పొడగట్టుచునే ఉండును. మొదట ఆంకు 

రములేని పరిణామము ఎయ్యెడను జరుగదు. 



జక్కన 
వక్రమార్య చరి [త 

ఇతని వికమార్శ_ చరిత వెన్నలకంటి సిద్ధన మం తికి అంకితమీయ 

బడినది. ఆ కృతిపతి 142కి నుండి 1447 వరకు విజయనగర రాజ్యమును 

పాలించిన (ప్రౌఢ దేవరాయల కాలములో, ఉదయగిరి దుర్గాధిపతిగానో ఆ దుర్గ 

పరిపాలకుని మం|త్రిగానో పెద్దపదవి యందుండిన ఒక సంపన్నుడు. (పౌఢ 

దేవరాయని [పథాన మం|తియు దండనాయకుడునై న చామనామాత్యుడు ఈ 

సిద్ధయ మం తికి చామరచ్చ[తాందోళికాది రాజపరిచ్చదములనిచ్చి గౌరవించినట్లు 

ఈ |గంథమున కలదు. శ్రీనాథునకు ముత్యాలశాలలో కనకాభి షేకము చేసిన 

విజయనగర |పభువు ఈ (పౌఢ దేవరాయలే. కావున జక్కన (క్రీనాథునకు 

సమకాలికుడు. వయస్సున వారిరువురిలో ఎవరు జ్యేఘలో చెప్పలేము; బహుశః 
సమవయసులె యుండవచ్చును. 

వికమార్క చరిత ఆనెడి యీ (గంథమునకు ఉజ్జయినీపురము నేలిన 

విక్రమార్క చ|క్రవ రి కథానాయకుడు. ఆ చ్యకవర్తి చారితక పురుష్వుడినను 

ఆతని గూర్చి చెప్పబడిన ఇందలి కథలు చారితకములుగా కన్పట్టవు; 

వాటిలో కొన్నిట లేశమ్మాతముగానైన వాస్తవికత ఉండిన ఉండవచ్చునుగాని, 
అతి మానుషమెన ఆ కథా సము[దమునుండి ఆ లేశమును ఊద్ధరించుట ఆసాధ్య 

మైన కృత్యము. కావున నీ [గంథము చారిత్రక పురుషుని పేరుమీద ఉన్నను 

[గంథ విషయము మ్మాతము చిత్రాఖ్యాన జాతిలో చేరును. తెలుగులో దీనికి 
సాటీరాగల పూర్వ |గంథము కేతన దశకుమారచరి[త మొక్కటియే. దానీ 

యందువలె దీనియందును చితవిచితములైన సాహస కృత్యములే వర్డింప 
బడినవి. అయితే దశకుమారచరి తతో ఆ సాహన కార్యములు నాయకునితో 

పాటు ఆతని మితులుకూడ నెరవేర్చినవి. ఈ (గంథమున ఆ సాహసము 

లన్నియు నాయక కృతములే. మరి దశకుమార చరిత కథలలో వికమార్మ 

కథలో నున్నంత ఉదా త్తతలేదు. ఈ సాహస కార్యమాలనుబట్టియే విక్రమార్కు 
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నకు సాహసాంకుడను వికుదు కట్ళి రది కాబోలు. తన పేరుమీద ఒక శకమును 

నెలకొల్పిన వికమార్క. చక్రవర్తి (క్రీం పూ. మొదటి శ తాబ్బమున ఉజ్జయిని 

రాజధా3గా సా్యమాజ్యముకు పాలించినట్లు చరిత (పసిస్ధ మె. ఆ అంశముతో 

పాటు వరరుచి, భట్టి, భర్తృహరి అనెడి ముగురు మహానుభావులు ఆతని 

ఆస్థానమును ఆలంక రంచినట్టు లోక వదంతి కలదు. ఆది యెంతవరకు చారి 

(తక సత్యమో లోకమెజుంగదు. ఆ నలుగురును సోదరులుగా సమర్థించేడి కథ 
యో [గంథారంభముననే కలదు. దాని సారాంశమిది-- 

శృంగార శేఖరుడను ఓక రాజు మధురాపురమును పాలించుచుండెను. 

ఆతని ఆస్థానమనకు విద్యా వినయ సంవన్నుడును, నుందరాకారుడునై న ఒక 
(బాహ్మణ కుమారు డేతెంచెను. ఆతనిపేరు చందగు పుడు. రాజాతనిని సర్వవిధ 

ముల మన్నించి ఒక కారణమున అతనికి తన పురోపాతునియొక్కయు తన 

యొక్కయు, తన కోళాధికారియొక్కయు, సేనాధిపతియుక్క.యు పు తికలను 

ఇచ్చి వివాహములుచేసి తన రాజ్యమున కొంత భాగము సమర్చించెను.ఆ నలుగురు 

కన్యలును కమముగ బ్రాహ్మణ, తకతియ, వైశ్య, శూూదకుల సంజాతలు 

కనుక ఆ నలుగురకు జన్మించిన నలుగురు కుమారులు [కమముగా ఆ కులమల 

వారే ఆయిరి. వారిలో వరరుచి (బాహ్మణ యువతికిని, విక మార్కు.డు కలియ 

యువతికిని, భట్టి వైశ్య యువతికిని, భర్తృహరి కూద యువతికిని జన్మించిరి, 

తం|డియెన చందగుపుకడు తన కుమారులను సర్వ విద్యాపారంగతులను జేసి 
రాజ్యభారము వారికప్పజెవ్పి తాను తీర్ణయా;తలు సేవింపబోయెను, తండి 
ఆనతిని వికమార్కు డు పట్టాభిషికుడై భట్టిని మంతిగా జేసికొనెను వర 
రుచి ఆస్థాన విద్వాంనుడయ్యగాబోలు. భర్తృహరి జనకుని ఐశ్వర్యమును 

అనుభవించుచు సుఖజీవనము చేయుచుండెను. కాని కొంతకాలమునకు భర్త 

హరి తన భార్యయగు అనంగ సేన అనెడి దుశ్ళీలచే వంచితుడై సంసారమును 
రోసి తపన్సున కేగెను. ఆ సందర్శముననే ఆ విరక్తుడు: సమర్ధుడైన మంతి 
రాజునకు శ్రీరామరక్ష కాగలడని అన్నకు ఉపదేశించి అందుకు నిదర్శనము 

ససేమరా కథ చెప్పెను. వ్మికమార్కుని జననాదికమును గూర్చిన ఈ కథ 

కల్పితమో చార్మితక మో తెలియదు.ఆపై కథలన్నియు ఆ రాజు చేసిన సాహస 
కార్యములకు సంబంధించినవి. ఈ [గంథమున వికమార్శ నాయకములై న 

అటి కథలు సుమారు పది కలవు. అవి అన్నియు (పధానముగ ఆ రాజు 
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యొక్క. (సాహసము, వదాన్యత, త్యాగము, పరహితచింత, బుద్ధికొళ లము, 

ఉపాయశాలిత్యము, కార్యదక్షత, ఉత్సాహము, వశీకరణచతురత, సరసత్వము 

పరాకమము ఆడిగా గల) అసాధారణ గుణవిశేషములకు ఉదాహరణములుగా 

చెప్పబడినవి. అంతేగాని బార్మితకముగా అతడు నిర్మించిన స్మామాజ్యము గురిం 
చియు, ఆస్థానము గురి:చియు వినదగిన ఆంశములు ఇందు దొరకవు. పేరును 

బట్టి ఆది చారి తాత్మకకావ్య మని భమపడరాదు. 

సంస్కృతమున వి!కమార్క_చరి[త యనియు బేతాళ పంచవింశతి 

యనియు పేర్లతో వికమార్కునకు సంబంధించిన కథలు గల (గంథములు 
కలవు. వాటిలో మొదటిదానిలో గల కొన్నికథలతో ఇందలి కథలకు వస్తుసా 

మ్యము కలదు. అంతమా[తమున అది ఈ (గంథమునకు మాతృక యని చెప్ప 
జాలము, మరి జక్కన ఇది ఒక సంస్కృృతగంథమునకు ఆనువాదము అని 

గాని, న్వతం త్రభచన అనిగాని అవతారికలో చెప్పలేదు. అందుచే ఇందు చాల 

భాగము ఆతని స్వంతరచనయే యని ఊహింపవచ్చును. 

ఇపుడు లభ్యమైయున్న “వికమార్మ్శ్ల చరిత” యనెడి సంస్కృత 

వచన (గంథము కాదంబరి వలె, హర్గచరిత వలె |పౌఢశైెలి కలది కాదు. దాని 

శె లి కొంత పంచతంతశె లిని కొంత దశకుమారచరి!త శై లిని పోలి మధ్యమ 

పణితిని అలరారుచుండును. చితాఖ్యానములకును నీతకథలకును అట్టి శై లియే 

సముచిత మైనది. ఆ కథలు ఈషద్భాషాపరిచయము గల సామాన్యులు తమంత 

చదువుకొని ఆనందించుటకు ఉద్దేశింపబడినవి. ఆంతేగాని కావ్యనాటకాదుల వలె 

గురువుల నాశ్రయించి పాఠము చదువుకొనుః కు ఉ దేశింపబడినవి కావు. జక్కన 

వికమార్క్మచర్మిత పద్యమయము గావున ఆ కథలనే ఇతడు పొౌఢముగా 

[పబంధశయ్యలో సంతరించుటకు _పయత్నించెను. ఈ [కింది పద్యము ఆతని 

సంకల్ప మట్టిదె యని చెప్పుటకు తార్కాణము : 

చ॥ తలప దదీయ నాయకవితానము కంటెను సాహస కియా 

కలిత వదాన్యతాది గుణగౌరవ రేఖల విికమార్మ_. భూ 

తలపతి యెక్క డై నెగడ( డచ్చరితంబు [పబంధశయ్యగా( 

దెలు(గున 6 జెప్పి యా కృతిపతిత్వము మా కొడగూర్చు నేర్చునన్. 

(59) 
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[పబంధశబ్దమునకు నిర్వచన మేమి? దానికీ లక్ష్యభూతములైన 

(గంథము లేవి ? అనెడి _పశ్నలను గురించి స్థలాంతరమున చెప్పెదను. ఇచ్చట 

జక్కన ఉద్దేశించిన పబంధశయ్యకు అర్థము కావ్యోచితమైన శైలి అని చెప్పు 
కొనిన చాలును వాజ్మయములో కావ్యశై లికి [పధానముగా కావలసినది రస 
వర్త, రెండవది శబ్ద ఆలంకారిక విన్యాసము, కావున చక్కని పదగుంభ నము 
రససంపాదనము గల రచన [ప్రబంధ మన్పించుకొనును. అంతేగాక, ఆ రచన 

ము క్ర కాది చాటుపద్యమయము కాకుండ వస్తునిబద్ధ మై యుండవలెను. ఆ వస్తువు 

యథావస్థముగా సముచిత వర్ణనలతో అలంకరింపబడ వలయును. ఇట్ట గుణ 

విశేషములు కలదానినే “జక్కన వబంధశథయ్య యని నిర్దేశించి ఊహించి 

యుండవచ్చును. 

యథార్థమైన ఉతమ్మపబంధము ఈ శయ్యామా. తము చేతనే సిద్ధి 
పొందదు. దానిలో పాొ(త్రచ్మితణము పత్యక్ష్షకల్పమైన నాటకీయత మొదలగు 

ఇతర శిల్పవిశేషము లుండును. ఆ శిష్బనిర్మాణము రాబోవు |పబంధయుగము 

నందు మహా పబంధక ర్ర లనిపించుకొన్న చాలమంది పెద్దకవులకే వశ మయిన 

కృత్యము కాదు. ఇక యథార్థమైన (ప్రబంధావతరణము జరిగీ జరగని కొలములో 

పుట్టిన వి|క్రమార్క_చరిత్ర యనెడి కథలసంపుటిలో ఆ శిల్పము నాశించుట 

సిపృయోజనము. జక్కన చక్కు ని వెలితిలేని పదములకూర్చుతో సుబోధముగా 
మల్టిపూలదండవలె గుబాళించు సమాసములతో పథ్యము |వాయగల మేజికవి* 

ఒకచో చెప్పినది మరియొకచో చెప్పవలసివచ్చినప్పటికని పునరుక్తి దోషమును 
రానీయక (కొ త్రదనమును వెలయింపగల నేర్పరి. సంస్క్పృృతాం[ధముల రెండిం 

టను సమానాధికారము గల శబ్బసామ గి సంపన్నుడు. పూర్వకవు లందరివలెనే 

నానాశాస్త్ర వైదుష్యము గల మనీషి. ఈ గుణముల క లిమివళ్లనే స్తుతిపా తమైన 

పూర్వక వివర్గమున గణీంపబడెను. 

విక్రమార్క చరిితమునే . జక్కన తరువాత అర్ధళతాబ్ది కాలములో 

కొఅవి గోవరా జనెడి మజియొకకవి సింహాసనద్వాతింశిక యనెడి పేరుతో 

రచించెను. ఈ రెండు [గంథములకు గల భేదసాదృశ్యము లను కొఆవి గోపరాజు 

[(పకరణమున జప్పెదను, 



అనంతామాత్యుడు 

అనంతుడు జక,;_నకువలెనే శ్రీనాథునకు సమకాలికుడు. కవిసార్వ 

భా ముసికంపె వయస్సున క-!0 సంపత్సరములు చిన్న వాడని చెప్పవచ్చును. 

ఇతడు భోజరాజీయ మనెడి ఒక కథాకావ్యమును, ఛందోదర్పణ 
మునాడి ఒక ఛందళ్ళాస్ర్ర యును (దీనికే అనంతుని ఛందస్సని పేరు. దానిలో 

కొరత వ్యూకరణవిషయము కూడ కలదు. ), రసాభరణము అనెడి ఒక ఆలం 

కార శాస్త్రమును రచించెను. ఈ మూడుగంథములును వరుసలోనే రచింప. 

డు తె. ము ఎట్టనగా రసాభరణమున ఛంద క్ళాస్త్రమును, ఛందళ్నాస్ర్ర మున భోజరా 

జీ యామ. ను పేర్హొ బడినవి, మూడవది యగు రసాభరణ రచన శాలివాహన 

శకము 1856 (క్రీ. శ. 1486) సంవత్సరము పూర్తియైనట్టు కవియ ఈ | కింది 

మఠ కా మున [వా సెను. 

శాం; జానొందన్ శకవర్షముల్ బుతుశర జ్యాలేందువ్నె యొప్పు న 

య్యాన ందాబ్దమున రదు మాఘమున. గృ ఫ్లైకాదకీ భౌమ యు 

క్రానామామృతవే శనీ క తి యనంతాఖ్యుండు సమ్య॥ గస 

శ్రీ నిండన్ ధువవట్టణొధిపున కిచ్చెన్ 'భ క్రిపూర్వంబుగన్. 

రసాభరణ జననవత్సర మైన క్రీ శ. 14కి4 కు పూర్వము తక్కిన 

రెండు ' రచింపబడి యుండుటచే మొదటిదైన భోజరాజీయము 14కిక్-లి0 మధ్య 

కాలమున పుట్టి ఉండును. 

అనంతామాత్యుని ముతాత బయ్యున. తిక్కయజ్వచే భవ్యభారతియని 

కుణుదడు పొందిన మహాకవి. ఆ బిరుదము తమ వంశమునకే ఒక అలంకారముగా 

ఆ నంతామాతుడును, అతని పూర్వులును భావించియుందురు. అనంతు డా వీరుద 

[మా రూనము నిట్లు కానియాడుకొ నెను. 

చ॥ క్షితి |గతుక ర్భృతా మహిమ చేకొని పంచమవేద మైన భా 

రతము తెనుంగుబాన నిరామముగా రచియించిన నట్టి యు 

న్నత చరితుండు, తిక ,-కవినాయకు( డాదట. మెచ్చి భవ్యభా 

రతి యన. బేరుగన్న 'కవిరత్నము బయ్యనమంతతి యల్పుండే ! | 
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ఈ బయ్యనకవి ఏ మహాకావ్యమును [వాసి తిక్కనగారిని మెప్పిం 

చెనో ఊహించుటకై నను ఆధారములు లేవు. కాని ఆ బిరుద్వపదానము తన కొక 
వర|పసాదముగా ఆ భవ్యభారతి శిరసా వహించియుండును. కావుననే మనుమ 

నికి తిక్రన యని పేరు పెట్టుకొనెను. ఆ తిక్షన కుమారుడే ఈ అనంతుడు. తన 
తాత తండుల్కు తాను తిక్లన సోమయాజిని నిష్షళంక భక్తితో పూజించిరి 

గావుననే ఈ కవికి కావ్యశిల్ప నిర్మాణమున తిక్కనగారి పరోక్ష గురుత్వము 
లభించినది, 

భారత దేశమున చర్చిత పసిద్ధు డైన భోజరాజు మన రాజనరే౫దు 
నకు ఇంచుమించు సమకాలికుడు. ఆయన ధారానగరము రాజధాగెగ లాటదేశ 

మునకు రాజై అద్వితీయమైన కీర్తిని సంపాదించెను. ఆయనయశమునకు కారణ 

మైనవి ఇతర రాజులకువలె యుద్ధవిజయములు, శ తుసంహారములు, రాజ్యవి స్తీ 

గ్రములు కావు. ఆయన వి స్తరింపజేసివట్టియ, ఆయన యశమునకు అమరత్వ 
మిచ్చినట్టియు సా మాజ్యము సారస్వత సామాజ్యము. 

భోజుడు మహాకవుల క్మాశయమిచ్చిన భాషాపోషకుడేగాక స్వయముగా 

తాను మహాకవి. ఆయన రచించిన రామాయణ చంపువు, సరస్వతీ కంఠాభర 

ణము చారుచర్య ( దీనిని ఆఅప్పనమంతి తెనిగించెను.) సంస్కృత వాజ్మయ 
మున నేటికిని కవి పండితుల ఆదరమునకు పాతమలై యున్నవి. మతి కాళి 

దాసు ఇతని ఆస్థానకవి అని చెప్పెడి కథలలో సత్యము లేదుగాని, ఉత్తమ 

(శేణికి చెందిన మహాకవు లెందరో ఆయన ఆస్థానము నలంకరించి యుందురు. 

ఆయనను మెప్పించి సత్కారములు పొందుటకు నలుఎక్కుల నుండియు కవులు, 

పండితులు ఢారానగరమునకు తీర్ణయాత చేసెడివారట ! కవిత్యముగాని, పాండీ 

త్యముగాని లేకపోయినను ఉదరపోషణకై యాచించుటకు వెళ్ళిన నిర్భాగ్యుడు 

సయితము ఆ చక్రవర్తీ ముఖమును దర్శించిన వెంటనే వానినోట కవిశాసవంతి 

వెల్లివిరిసి (పప్రవపాంచెడిదట ! ఓక కవిత్వకళనే కాక ఆ మహారాజు విగహ 
శిల్పాదులై న ఇతర కళలను వర్ధిల్ల జేసెనట । ఆయనను గురించి చేసెడి 

ఈ వర్ణనలలో కొంత అతిశయోక్తి యున్నను ఆయన మహాకవి యనియు, మహా 

కవి పోషకుడనియు, వదాన్యుడనియు, సరస హృద యుడనియు నిస్సంకోచ ముగ 

అంగీకరించి తీరవలయును. దేశచరిత యందును, సారస్వత చరి తయందును 
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ఈ సత్యము ఉద్ధ్దాటింపబడి యున్నది. మరి భోజరాజీయ కావ్యమున ఆ చక 

ఈ కథానాయకు డాభోజరాజే ! ఈ కథారంగము ఆ ధారానగరమే! ఈ దేశము 

ఆ లాట దేశమే! మరి [(గంథ విషయము మాగతము వేరొక ముఖమున నడచినది, 

ఈ కావ్యమనకు (ప్రస్థావన మహుడను పేరుగల ఒక రాజు యొక్క 

చరిత. ఆ రాజు పురాకృత పాపవశమున కుష్టరోగ వీడితుడై శరీరమును 

త్యజించుటకు గోదావరిలో మనుగబోగా ఆ నదీదెవత ఒక స్త్రీ రూపమున 

పత్యకమై దతా,తేయమహర్షిని దర్శించినచో ఆ వ్యాధి నివారణమగునని 

ఆతనికి ఉపదేశించెను. మహుడు తది పదేశానుసారము దత్తాలేయుని దర్శింపగా 

ఆయన ఆతనిని ఆరోగ్యవంతుని జేసి |పసంగవశమున (పయాగ తీర్ధ మహ 

త్రమును కొనియాడెను, దానిని వివరముగా వినదలిచిన మవాని కోరికపై 

భోజుని పూర్వజన్మ వృత్తాంతము నీ [క్రింది విధముగా జెప్పెను. 

భోజుడు పూర్వజన్మ మున బహుసంతానవంతుడై న ఒక దరి|ద |జాహ్మ 

ణుడు. ఆతని భార్యయు పరమ మూర్గురాలు. అతడు సంసార భారమును 

భరింపలేక రోసి (పయాగకుబోయి జీవితశేషము నచ్చట గడుపుటకు నిశ్చ 

యించుకొని |ప యాగమాధవుని సేవించుచుండెను. ఒకనాడు అతడు నదీ 

స్నానముచేసి తీరమున కూర్చుండి యుండగా నలుగురు యువతులు మరు జన్మ 

మున తమకు ఎట్టి భర్త కావలయునో ఎవరికివారు కోరుకొని సంకల్ప పూర్వ 

కముగా ఆ నదీ గుండమున పడి మరణించిరి. ఆ మడుగులో దేహ త్యాగము 

చేయువారి అంత్యకాల వాంఛలు ఉత్తర జన్మమున సిద్ధించెడి వట. ఒక యువతి 

మ హైశ్వర్యమ.గల వదాన్యుల కోరుకొనెను. రెండవది చక్రవర్తి తనకు భర్త 

కావలయునని సంక ల్పించెను. మూడవ యువతి సుందరాకారుడు భ ర్రకావలయు 

ననెను. నాల్గవయామె చతుష్షష్టి కళావ్వేత్తను వాంఛించెను. [పత్యుత్పన్న మతి 

యగు నాబాహ్మణుడు ఆ నలువురు యువతులకు తాను మరు. జన్మ మున భర 

కావలయునని కోరి సంకల్ప పూర్వకముగా తానును ఆ మడుగున దూకి మర 

ణించెను; ఆ యమునానదీ గుండ మహిమ వలన ఆ ఐదుగురి సంకల్పములు 

సిద్దించెను. 

ఆ యువతులు కోరుకొనిన లక్షణముఐతో ఆ (బాహ్మణుడు భోజమహా 
2 అగి జం చం ఇట్టి ఇకా లి 

రాజి పుటెను. ఆ నలుగురు యునకతులును మరుజన్మమున నాతస్కి భార్య 
చూ అ 
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రి. ఇంతవరకు జరిగిన కథ ఈ [గంథమునకు (పస్తావనా పాయము ఆ లె 
టై జరుగునది భోజరాజీయ మందలి (ప్రవాన విషయము, 

భోజరాజొకనాడు వేటకు వెళ్ళి ఒక చెట్టు కొమ్మకు కాళ్ళు తగిల్చి తల 
[కిందులుగా తపస్సు చేయుచుండిన ఒక యోగసిద్ధునిచూచి ఆతనిని పార్థనా 

పూర్వకముగా ఆహ్వానించి తన యింటికి తోడని వచ్చెను. ఆతని పేరు 

సర్పటి. ఆ సిద్ధుడు ధూమవెధీవిద్య తెలిసినవాడు. రాజు నింట ఆతడు గడిపిన 
ఆ రాతి ఆ విద్యచే తాను విశమించిన కొలువు చవిశెను సువర్ణమ యమ. చేసి 
రాజుతో చెప్పకుండగనే యెటకో లేచిపోయెను. మరునాడుదయము భోజుడు 

ఆ సిద్దుని విద్యా వభావమునకు ఆశ్చర్యపడి అతనివలన ఆవిద్యను నేర్వవలయు 

ననెడి కుతూహలముతో ఒక కవఓటోవాయము పన్ని ఆతనిని తన కొలువునకు 

మరల రప్పించెను. సిద్ధుడు రాజుపన్నిన కపటోపాయమును క్షమించి ధూమ 
వేధివిద్య నాతనికి ఉపదేశించెను. ఆంత వారిరుపురును పరస్పరగౌరవముతో 

ఒక దినమెల్ల ఇష్టాగోష్టి సల్బుకొనిరి. ఆనాడు సర్బృటి భోజునకు (ప్రసంగ 

వశమున చెప్పినక థలే భోజరాజీ యమున గల కథా సముచ్చయము. అవన్ని యు 
మానవ జీవిత ధర్మములకు ఉదాహరణములుగా చెప్పబడినవి. 

“ధర్మో రక్షతి రక్షితః" అనెడి ఆర్యో క్రి (పకారము ధర్మ పరిపాలనము 

యొక్క మహిమ (వతికథకు ఫలశుతిగానో మకుటముగానో నిబంధింప 

బడినది. ధర్మము లనేకములు. వాటిలో అవశ్యాచర ణీయములై న వాటిని కొన్ని 

టిని మాత్రమే ఆశయించి ఈ కథలు నడచినవి. అట్టివి సుమారు ఇరువది 

కథలు గలవు. ఆవన్ని యు ఒకదాని నుండి ఒకటి పతిపాదితధర్మ సమర్థ 

నార్థము ఉపకథలుగా ఉత్పన్నము లగును, కాని యే కథ కా కథయే స్వయం 

సంపూర్ణమై వెలుగొందు చుండును. ఆకొన్నవారికి అన్నమిడుట, ఆడిననూట 

తప్పకుండుట. ఇతర [పాణి రక్షణార్థము శరీరత్యాగము చేయట, మిత 

దోహము చేయకుండుట మొదలగునవి ఇందు (పతిపాదింపబడిన పరమ ధర్మ 

ములు. అందును అన్నిటికి మిన్నగా సత్య[వత *ష్ట, జీవిత పరమావధిగా కొని 

యాడబడినది. 

కావ్యమున అంతర్వాహినిగా ప్రవహించు ఈనై తిక నిష్టయే ఈకావ్యముసు 
[పకాశింపచేయు జ్యోతి, సీతిబద్ధమైన మానసిక బలము (అనగా ధర్మ బలము) 
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శారీరకబలము కంటె సహ|సగుణముగా శ క్రిమంతమనియు, ఆ శక్తి [కూర 

రాక్షసులను పరమ సాధువులుగా ఘోర వ్యాఘములను గంగి గోవులుగా జేయ 

జాలు:ది యనియు కవి చేసిన ధర్మ పతిపాదనము., పరస్పర విరుద్ధమలైన 

యూ శారీరక మాశసికబలములకు పరస్పరాభిముఖముగా పతి యోగము సంఘ 

టించి పైన పేర్కొన్న పరమ సిద్ధాంతమును సమర్థించుటకే ఈ విజ్ఞానధనుడు 

ఇందలి కథలను కల్పించెనా అనివించును. ఒక కన్ను నీతివంక, ఒక కన్ను 

కిల్చమువంక నిలిపి రెంటి నాకర్షించి తత్సమ్మేశనమున ఆ రెండు సమాన సౌంద 
ర్యముతో వెలుగున ట్లానర్చిన యీతని శిల్పము శిల్ప సౌందర్యము ధర్మ సొంద 

ర్యమకంచె భిన్నము కాదను సిద్ధాంత మునికు పరమల తు మగుచున్నది. ఈ 

సిద్ధాంతమునకు పరమ దృష్టాంతముగా కః కావ్యలక్ష్మ కి కళ్యాణ తిలక ముగా 

పేర్కొనదగిన కథ గోవ్యా_ఘ సంవాదము, అడవిలో పూరి మేయబోయిన 

ఒక పాడి ఆవుమీద ఆకొన్న ఓక పెద్దపులి దూకుటయు, ఆ యావు నిబ్బర 
ముతో ఆ పులిని నిలువుమని పలికి తన కోసము ఎదురుతెన్నులు చూచుచుండిన 

దూడకు పాలిచ్చి వచ్చి పులికి ఆహార మగుదునని వేడుకొని శపథము చేయు 

టయు,ఆ పులి ఆ యావు చేసిన |పమాణములను నమ్మి దానిని పోనిచ్చుటయు, 

ఆది ఇంటికేగి దూడకు పాలు కుడిపి ఆడినమాట తప్పకుండ పులి యెదుటకు 

పచ్చి నిలుచుండుటయు, ఆ పులి ఆత్మాళ్చర్యముతో అమృతవొరణము చేసి 

నంతగా సంతోషించి ఆవును కొనియాడుటయు, భగవంతుడు ఆ గోవుయొక్క_ 
సత్య నిష్టకు ఈ పులికి కలిగిన స్వభావ పరివర్తనకు సంతోషించి మోక్ష మిచ్చు 

టయు ఆవునది గోవ్యా ఘ సంవాదమనెడి కథయొక్క్ల సం|గహ కథనము, 

ఏ కావ్యమునందై నను ఏ కథా పాతక నను సాధారణికృత (Universalisa- 

tion) అనే రూపాంతరము కలుగనిచో ఆ కావ్యమునకు విశ్వజసీనత రాదు, 

ఆ పాతయు సర కిమానవ బంధుత్వమును సంపాడింపలేదు. అందును తిర్యగ్దం 

తువులకు సాధారణీకృతి వలన అట్టి రూపాంతర స్థితిని కలిగించుట మానవ 

పాాతలకు కలిగించుటకంటె ఎక్కువ దుష్కరము. ఈ దుర్చట కార్యమును 

అవలీలగ నిసర్ణమథధురముగ నెరవేర్చి ఈ కథను రసవాహినిలో నడపిన 

మహాశిల్పి ఈ అనంతామాత్యుడు. ఈ కథలో పాతయైన గోవు తత్పోషకుడై న 

వేదవి వుని చతుష్పాత్ జంతువు కాదు. మర్కి |పసవ ధర్మిణియు సర్వభూత 

ములకు అధిప్తాక దేవతయు ఆయిన మాతృదేవత. మాతృమూర్తికి వాత్సల్యము 
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ఆంగ భూతము. ఆందుచేతనే పుతవాత్సల్య శబ్దము తండియెడకంటె తల్లియెడ 
ఎక్కువ సార్థక మగుచుండును. ఆకొన్న బిడ్డకు అన్నము పెట్టునది తల్లిగాని 

తండ్రికాదు. తల్లి తానే లోకమును విడిచి పోవలసివచ్చిన తుది గడియలలో కూడ 

తన బిడ్డ పస్తుండునేమో అను చింతతోనే వ్యాకుల వడుచుండును మృత్యు 
దేవత ఆ మాతృ హృదయమును [(గపొంచి క్షణకాలము అనుమతించినచో, ఆ 

వ్యవధిలోనే ఆ తల్లి ఆకొన్న తన బిడ్డకు కడుపునింపి నిశ్చింతగా పరమునకు 

పయన మగును. ఆదర్శమైన మాతృ ధర్మమిది. ఈ ధర్మము మానవ మాన 
చెతర సర్వాణి సాధారణము. అందుచేతనే ఈ గోవ్యాఘ సంవాద మనెడి 
కథలో చతుష్పాత్ జంతువుగా _వవెశపెట్టబడిన ఆ గోవు ఆదర్శ మాతృ 

దెవతగా పదర్శింపబడెను. 

ఆం|ధ వాజ్మయమున ఇంత వ్యావ్రి్శల సీతి కథ ఇంకొకటి లేదు. ఈ 

కథ అనంతామాత్యునకు పూర్వమే లోకమున ఉండవచ్చును. కాని నేటి దాని 

[పళ స్తికి కారణము ఆనంతామాత్యుడు దానిని చేపట్టి సర్వాంగ సౌవ్టవమైన 

శిల్ప మూర్తిగా చితించి లోకమున కర్పించుటయే | 

గోవ్యా_ఘ సంవాద కథ వంటిదే మదనరేఖా వృత్తాంత మనెడి ఇంకొక 

కిథ కలదు. ఈ రెండవ కథలో (ప్రసంగ వశమున చెప్పబడినది మొదది కథ. 

మదనరేఖ యనెడి ఒక రాజు కూతురు తాను చేసిన ఒక (వతిజ్ఞను నెరవేర్చు 

కొనుటకుగాను ఆర్థరా[త్రమున లేచిపోవును. మార్గమధ్యమున ఒక|బహ్మరాక్ష నుని 

బారినుండి వానిని ఒప్పించి తిరిగి వాని !మోలకు రాగా, ఆ రాక్షసు డామె సత్య 

సంధతను కొనియాడుటయే కాక తన్మహిమ వలన తానును వవితుడయ్యెను. 

ఈ కథలో ఆనంతామాత్యుడు పాటించిన జౌచిత్యము, సౌకుమార్యము, నాగ 

రక వృత్తి, న్వభావ చిితణము సామాన్య కవులకు దుర్భటములు. మానవుని 

హృదయ గహ్వరమున నిగూఢములై వర్తించు భావములను అనంతామాత్యుని 

నిశిత భావన ఆతి సుకరముగా చేపట్టి వెలార్భగల శక్తి గలది. 

బాహ్య (వపంచ దర్శనము చేయునప్పుడు కూడ అనంతుని చక్షువు 
సూత్మాతీసూతు వివరములను సెతము దర్శించి తన హృదయ ఫలకమున 

ము[దించుకొని, దానిని యథాతథముగా పునః సృష్టిచేసి పదర్శింపగలదు. 
చెట్టు తొట్జలో ఉనికి యేర్పరచుకొన్న ఒక ఎలుకపిల్ల యొక్కయు, దాని ఆవ 
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యవముల యొక్కయు, చెట్టు కొమ్మమీద ఆద యొనర్చిశ సంచార విలానముల 

యొక్కయు వర్ణనగల ఒక కథా భాగమును ఇచ్చుట ఉదాహరించుచున్నాను. 

అనంతుని పరిశీలకతా నిశితత్వమునకు, భావనాపటిమకు, వర్ణ నాకౌశ లమునకు 

ఇది ఉ తమ దృష్టాంతము కాగలదు. 

“మతీయ నచ్చిజలుతయెలుక తన తొజటలోనన యుండి వెలుపలికి 

తన మూతి సాపుచుం దలచూపి మజలం దిగుచుచు నర్ధ శరీరంబుదో(వ నిగిడి 

నుడుగుచు( బుచ్చంబుదక కం దక్కిన శరీర మంతయు బయలుపడ నించుక 

చేసు కంపంబు నొందును నుండి యుండి మజచి తలంచినట్టదరిపడి తిరిగి తొజ్జి 

జొచ్చుచు వెండియు నుండలేక వెలువడి శాఖామార్గంబున కొంత దవ్యూణిగి పర్ణ 

వంబు కర్గంబులు సోకినం బెదరి కోటర ద్వారంబునకుం బణతెంచుచు నిట్లు 

శెశవ [క్రీడలు నడిపి తదనంతరంబ యెల(;బాయంబు సొమ్చుడు నూగు దోన 

విందెగతి నందంబగు దేహంబును దరుణ శాకినీ మూంంబుకుబోలు వాలంబుకు 

శాల్మలీతూల కంబళంబు విధంబు నత్యంత మృదులంబగు నుదరంబుకు 

నాఖు కరి పర్భంబుల మాడి. రిక్కించుకొనియున్న కర్ణంబులును నలంతిపూస 

లంటించినట్లు దనరు కనుంగవయును నుచ్చింత పువ్వులలోని కేసరంబుల 

క్రియ భఛానురంబగు పలువరుసయు. దన చయోరూపంబుల కనురూపం బగు 

చుండ ( జెలంగి సెలగొమ్మలెక్కి. (వేలుచు బలిష్టంబులగు తీర కాఖల'పె (దుళ్ల 

గింతలు వెట్టుచు నాకు జొంపంబులు సొచ్చి దా(గుచు నిటు బహువిధముల 

విహరించుచుండు నమ్మూషిక యోషిం జూచి... 



గ రన మం |తి 

గౌరన పోతనవలెనే ్రీనాథునికంటె కొంచెము చీన్నవాడు. “ఎట్టు 

మెప్పీంలెదో నన్ను నింక మీద రావు సింగ మహీపాలు దీవిశాలు నిండుకొలువున 

నెలకొనియున్న నీవు సరస సద్గుణ నికురంబ శారదాంబ”. యని వాగ్దేవతను 
(పార్థించుచు (శ్రీనాథుడు ఏ సర్వజ్ఞుని కొలువును పవేశించెనో ఆ సర్వజ్ఞ 

సింగుని కుమారుడైన మాధవరాయునకు గోరన పెదతండి యగు పోతనా 

మాత్యుడు మం|తిగా నుండెను, కావున సర్వజ్ఞ సింగుని కుమారునకు మంతి 

మైన పోతనామాత్యుని తమ్ముని కొడుక్కు శ్రీనాథుని తరువాత రెండవతరము. 

వాడై యుండుట సమంజసమే. వారెద్దరు సమకాలికులు గాని సమవయస్కు_లు 

కారు. ఆదియునుకాక శ్రీనాథుని శివరాత్రి మాహాత్య్యమును ముమ్మడి శాంత 

య్యకు కృతి యిప్పించిన శ్రీశె లమఠాధిపతి ళొంత భిక్షువృ త్రియోగియే 
గౌరనచేత నవనాథ చరిితమను శైవ సిద్దుల గంథమును (వాయించినవాడు. 

ముమ్మడి కాంతయ్య కృళిపతిత్వము సంశ యాస్పద మేయయ్యు శ్రీనాథుని కాల 

మున ఆ యోగీశ్వరుడు (శ్రీశెల మఠాధిపతిగా మహారాజోచితమైన |ప్రాభవము 

నెరపు చుండుటయు అతడే గౌరనచేత ఆ స్వామికి నవనాధచరితను అంకిత 

మిప్పించుటయు నిజమే ! గౌరన ద్వివదహరిశ్వంద కావ్యక_ర్తగా ప్రసిద్ధి 
కెక్కిన మేటికవి. హరిశ్చందోపాఖ్యాన మనెడ (ప్రత్యేక కావ్యమును తెలుగున 

రచించిన మొదటి కవివతంసుడును ఈతడే! నవనాథచర్నితము హరి 

శ్పం(ద కావ్యమువలెనే డికపద కావ్యమే. కాబట్టి పం|డెండవ శ తాబ్బము తల 

యెత్తి రెండు శతాబ్దులు మరుగువడిపోయిన ద్విపద కవిత్వమునకు మరల పదు 

నైదవ శతాబ్దమునకు సారస్వతరంగ |పవేశము కల్గించిన ,పశస్తి గౌరనకు 

దక్కినది, నవనాథ చరితమును తత్పూర్వుమే (్రిగిరి ఆను పేరుగల ఒక 

కవీ పద్య |పజంధముగా రచించెనఓ. దాని ననుసరించియే గౌరన ఈ ద్విపద 
క్యావమును రూ హపోందించెను. 
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పాల్కురికి సోమనాథుని పండితారాధ్య చరిితమును శ్రీనాథుడు 

పద్యకావ్యముగా పరివ ర్రనము చేయగా గౌరన ఆ యుగముననే శ్రీగిరికవి పద్య 
కావ్యమును ద్విపదగా పరివ ర్రించెను. ఆ నాటికి ద్విపద పునరుద్ధార ణవ్యాతి 

గౌరనకు దక్కినను మరికొంత కాలమునకు ఆతని హరిశ్చం,ద పద్య|పబంధ 

ముగా శంకరకవిచే కూర్చబడెను. పద్యములు ద్విపదలుగాను, ద్విపదలు పద్య 
ములుగాను మారిన ఈ పక్రియ ఆంధ వాజ్యయ చర్మితలో చిరకాలము 
సాగినది. 

ద్విపదకవులు దేశిక వితాభిమానులు. పద్య|పబంధ కర్తలు మార్గకవి 

తానుయాయులు. వారి సొత్తును వీరు వీరిసౌత్తును వారు ఆత్మా య_త్రము చేసికొను 

పూనికతో ఎంత స్పర్థచూవినను వారికి ఒండొరులయెడ గౌరవభావమె యుండె 

డిడ్ కాని విరోధము లేదు. అందుచేతనే ద్విపదలను పద్యములుగా మార్చిన 
కవులు మూల(గంథమును ఛాయవలె ఆనుసరించుకే కాక, ఆద్విపద పంకులే 

తమ పద్యములలో అంతర్బూతము లగునట్టు వాక్యసంఘటనములను చేసిరి. 

ద్విపదకవులు పద్యములను అట్రె ద్విపదలలో నిమిడ్చిరి. ద్వివద రచనారూప 

మున నున్న ఈ దేశికవితాభిమానము శివకవుల వతమని స్టూలముగా స్ఫురింప 

వచ్చునుగాని అది సంపూర్ణసత్యము కాదు. ఎట్లన, పాల్కురికి సోమనాథు3 

బసవపురాణమును అతనివలెనే పరమమాహేశ్వరులై న పిడుపర్తివారు గౌరన 
తరువాత కొంతకాలమునకు పద్య|పబ౨ధములను జేసిరి. అదియునుగాక ద్విపద 

భారతము, ద్విపద భాగవతము మొదలైన ఉద్గిథములు శై వేతరులచేతనే 

చింపబడెను. కాబట్టి ద్విపద కవిత్వమునకు, శ్రెవమతమునకు ముడి పెట్టుట 

కుదరదు. కాకున్న శైవమత సిద్ధాంతములు సర్వసాధారణభాషలో సామాన్య 

(పజలకు బోధపడునట్లు రచింపవలెనని పాల్కు-రికి సోమనాథుడు సంకల్పించిన 

మాట సత్యమే. కొని అతనిది సర్వసా మాన్య భాష కాదనియు, కొన్నిచోట్ల భార 

తాదులకంటె _పౌఢతరమైన భాష కలదనియు, అందుచే నాతని సంకల్పము 
పూర్తిగా నెరవేరలే దనియు ఇంతకుముందే చెప్పితిని. దానినిబట్టియే కాబోలు 

పిడువర్హివారు ఈ ద్విపదలకు (పొఢవాజ్మయ భాండారమున కాశ్వతస్థానము 
లభింపదని సంకోచించి బసవపురాణమును _వబంధీక రించి యుందురు, దికిప 

దలు పద్యములుగా పరివర్తన చెందుట కిదియే (పథానకారణము. ఇది యెణి 

గియు గౌరన రెండు [గంథములను ద్విపదలలోనే రచించుట సామాన్య (పజావ 



476 

బోధనము కొరకే యని తలంపవచ్చును. తలచినచో నీతడు పద్య |పబంధమును 

వాయలేని కవి కాడు. *లక్షణదీపీక' యనెడి ఒక సంస్కృత లక్షణ (గంథ 
మును (వాసిన పండితు డతడు. ఇంకొక విశేషము : పాల్కూరికి సోమన 

(గంథముల కంటె గౌరన్మగంథములే సర్వసాధారణ మనిపించుకొన దగిన 

భాషలో |వాయబగిన వనుటలో సందియము లేదు. ఇతర ద్విపద కావ్యములవలె 
కాక్క ఈతని ద్విపద హరిశ్చంద్ర వాజ్బయమున శాశ్వతకీ రిని సంపాదించినది. 

శంకరకవియును, మరికొందరును హరిళ్చం్యదుని కథను పద్యములలో వొదిగి 
నను వారి కావ్యములు గౌరన కృతిని అధఃకరింపజాల వాయెను. ఆ కథను 

ఆంధవాజ్మయమున పతిష్టించి పచారమునకు తెన్బిన గౌరవము గౌరనకి 
చక్కి నది, 

నవనాథ చరి (త్ర 

ఇది తొమ్మండుగురు శై వసిద్దుల మహిమలను వర్ణించిన గంథము. 

వీరు నామమాత శైవసిద్దులే కాని వారు చూపిన మహిమలలో శైవమత పభావ 
మేమియు లేదు. కాకున్న వారిలో [ప్రథముడును, ముఖ్యుడును ఆయిన మీననాథు 
డనెడి సిద్ధుడు శివతేజస్సంభూతు డగుటచేతను, శివునివలన యోగ మార్గోపదేశ 

మును పొందినవా డగుటచేతను అతడు శ్రైవసిద్ధుడుగానే పరిగణింపబడెను. 

తక్కిన ఎనమండుగురు అతని శిష్య లగుటచేత వారును శై వసిద్ధులుగానే లోక 
మున కొనియాడబడుచున్నారు. | 

మీననాథు(డుః.. ఈ సిద్ధునకే మత్చ్వేేం[దు డని మరియొక నామము 
కలదు. శివుని తేజమును ధరించిన ఒక చేపకు పుట్టుటచేత అతనిక మీననాథుడని 

పేరు వచ్చెను. జననవేళనే పార్వతీపర మేశ్వరులు ఆ శిశుపును తమ పుత్తుంనిగా 
స్వీకరించిరి. పరమేశ్వరుడు ఆతనికి అధ్యాత్మవిద్యను యోగమార్గమున నుపదే 

శించి ఆ విద్యలను లోకమున (ప్రచారము గావింపుమని దీవించి పంపినైై చెను. 

ఆ సిద్ధుడు నానా దేశములు సంచరించుచు రాజమహేం[దుడను రాజు పాలించు 

చున్న మాళవదేశమునకు రాజధాని యైన మాంధాతృ నగరమునకు సమీపమున 
నున్న ఒక కొండగుహలో తపస్సు చేయుచుండెను. సారంగధరుని వధ జరిగిన 

పట్టణము ఆ మాంధాతృ నగరమే! కాలుసేతులు తెగి అరణ్యరోదనము చేయు 

చున్న సారంగధరుని ఆకోశము నాలకించి మీననాథు డాతని చెంత కేఎ ఆదరించి 
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ఒక విధమైన యౌగికచికిత్సచే అతనికి మరల ఆ ఆవయవములు మొలచునట్టు 
చేసెను. నూతనముగా ఆంకురించిన ఆ నాలుగు అవయవములు రంగ వర్ణము 

కలవి యగుటచే (నారింజపండు వర్ణము) ఆతనికి చౌరంగి యని పేరు పెట్టి 

తనకు (పథమ శిష్యునిగా చేసికొనెను, చాళుక్యరాజై న మన రాజరాజనరేం దున 

కును, ఆ కథకును ఏమియు సంబంధము లేదు. ఆ సంబంధమును ఎవరు 

ఎప్పుడు కల్పించిరో తెలియదు. కాని, ఆప్పకవినాటి నుండియు ఆది లోకమున 
తెనుగుకథగా | పచార మయ్యెను. తదనంతరము మీననాథుడు మాల్యవంతమున 

పరునవెది, చింతామణి మొదలగు ఓషధులను సంపాదించుకొని కొంతమంది 

శిష్యులను చేర్చుకొని పశ్చిమమున మంగళాపుర మను పట్టణమును చేరెను. 
ఆ సమయమున ఆ పట్టణపురాజు మృతుడె యుండుటవలన. పరకాయ (పవేళ 

యోగమున ఆ రాజుశరీరమున తాను (పవేశించి ఆ దేశపురాజై మహాభోగము 

లనుభవించుచు సంతానమునుగూడ కనెను. తరువాత గోరక్షక సిద్ధుడను శిష్యుని 

పబోధమువలన నిజశరీరమును దాల్చి శిష్యులతో హిమవంతమున కేగెను 
మాంధాతృపుర సమీపమున కొండగువాలో మీననాథుడు తపస్సు చేయు కాల 

మున రాజమహేం్యదుని గోగణమున కధికారియైన ఒక గోపాలుడు ఆ తపస్వికి 
నిత్యము ఆవుపాలు ఆహారముగా సమర్చించెను. మీననాథు డాతని భక్రికి మెచ్చి 

చౌరంగి తర్వాత ఆతనిని శిష్యునిగానో, (పశిష్యునిగానో స్వీకరించి సిద్ధుని 

చేసెను. అతడే గోరత్షక సిద్ధుడు. 

ఆపై అపై ఆర్తులుగానో, జిజ్ఞాసువులుగానో వచ్చిన మరి ఆరుమం 

దిని అన్నుగపాంచి, ఉద్ధరించి యోగసిద్ధులను చేసి వారందరితో కలసి హిమ 

వంతము చేరిన మీననాథుడు నలుదెసల యోగవిద్యాపచారము చేయుడని 

వారిని పంపివేసెను. చౌరంగి మాత్రము గురువును వెన్నంటియే యుండెను. ఆ 

శిష్యులలో శీల నాగార్జునుడు ఆను శిష్యుడు ఆంయ్యధదేశమునకు వచ్చెను. అతని 

శిష్యుడు సిద్ధనాగార్జును డను నాతడు శ్రీశ్రైలమును బంగారుకొండను చేయబూ 

నగా శ్రీమహావిష్ణువు ఆతని సాహనమునకు కినిసి తన చకముచే ఆతని శిరస్సు 

ఖండించెనట ! ఈ సిద్ధుల మహిమలలో ముఖ్యమైనవి రసవాదము, పరకాయ 

(పవేశము, ఆకాశయానము, శారీరక గరిమ, లఘిమ మొదలై నవి. 

ఈ నవనాభచరిత ఏక కథాశయము కాకపోవుటచేతను, హరిశ్చం 

చలో గల శిల్పపొఢిమ లేని దగుటచేతను వాజ్మ"పమున _పసిద్ధి కెళ్కలేదు. 
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కాన్సి ఉపాఖ్యానపాయములుగా నున్నను సారంగధర చరిత, వంచక పురో 

హితుని చరి!త మొదలగు కొన్ని ఘట్టములు రసవంతములుగా, పఠనయోగ్య 

మలుగా నుండును. 

హరిశ్చ ౦0 (ద 

ఈ మహారాజు చరితము వేదవాజ్మ యమున, పురాణవాజ్మయమున, 

కావ్యవాజ్మ యమునను (పసిద్ధి కెకెెను. వేద వాజ్ఞుయములో బు గద మునకు 

చెందిన ఐతరేయ (వాహ్మణమునను, పురాణవాజ్మ యమున మార్కండేయ పురా 

ణమునను, కావ్యవాజ్మ యమున ద్విపద కావ్యముగా, పద్య(వపబంధముగా, నాటక 

ముగా నానా రూపముల దాల్చెను. ఈ కథకు కావ్యవాజ్మయమున రూపకల్పన 

చేసినవాడు గౌరన యని చెప్ప నొప్పును. ఈ కవి: 

“చెలి బు గ్వేద(పసిద్దుండ్రై జగతి 

వెలయు హరిశ్చం[దవిభు పుణ్యచరిత( 

గ వితాచమత రతిం గాంచి హరించి 
2 

కవు లందు శిరఃకంవం౦ంబు సెయ 

బచరించి వీనులపండువు గాగ 

రచియింతు .... .... క్ష 

అని తన కథకు మూలము బుగ్వేద మని చెప్పుకొనెను అనగా బుగ్వేద 
| బాహ్మణమైన ఐతరేయ మనియే అర్థము, కాని, ఆ [బాహ్మణమునందలి కథ 

కును, ఈ గౌరన కథకును హరిశ్చందనామ సాదృశ్యముతప్ప వేరొక పొతే 

మియ లేదు. మార్కండేయ పురాణ కథకును ఈ కావ్య కథను కొంత 

పోలిక కలదు. అయ్యు అదికూడ గౌరన కావ్యమునకు మూలమని చెప్పదగినది 

కాదు. భాగవత నవమ స్కంధమున కూడ ఈ కథ సూచనామాతముగా 

కలదు. కాని ఆ కథ ఇక్ష్వాకు రాజ వంశానుచరిత కథనమునకు ఆవశ్యక 

మగుట బట్టి ఉదాహరింవబడినదే కాన్హి హరిశ్చందుని ప్రాధాన్యమును బట్టి 

చెప్పబడినదికాదు. మరి గౌరన హరిశ్చం[దకు మూల మింకే పురాణమున కలదో 

తెలియదు. స్కాంద పురాణమున నున్నదని కొంద రందురు. కావచ్చు. కాని 

హరిళ్చం[దుని కథ తెలుగు దేశమున గౌరన కృతినిబట్టియే [వథ్యాత మయ్యెను 
గాని పురాణమును బట్టి గాదు. పాఠకలోకము వేద పురాణ హరిశ్చుం దకథల 
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స్యరూపమును తెలిసికొనుటకును, వాటికిని గౌరన కథకును గల భేద సాదృశ్య 

ములను గహించుటకును కుతూహల పడునను ఉద్దేశముతో మొదట వేడ 
పురాణ కథల సారమును ఇచ్చట చూపుచున్నాను. 

బత రేయ (బాహ్మాణము నందలి కథ 

హరిశ్నందుడు చిరకాల మనపత్యుడై యుండి తనకు పుతుని వసా 

చించినచో ఆపిల్బవానినే పశువరించి నర మేధము చేసెదనని వరుణుని వేడుకొని 

తదను, గహమున రోహతుడను (పుతుని బడ సెను. కాని చేసిన [పతిజ్ఞ[పకారము 

ఆ నరమేధమను చేయక పు తమోహాముచే ఏదో ఒక సాకు కల్పించుచు కాలము 

గడిపి పుచ్చెనేగాని అన్నమాట చెల్లించుకొనలేక పోయెను. ఆతని అసత్యవ ర్రనకు 
వరుణుడు కోపించి శపీంతునని బెదరింపగా ఆ రాజు తద్భృతాంతమంతయు 

కుమారునకు విశదపజచెనుం అప్పటికి ధనుర్ణషహణ యోగ్యమైన వయస్సు 

వచ్చిన ఆ బాలుడు తండ్రి తనను బలిపెట్టునేమోయను భయముచే అడవులకు 
పాతీపోయెను. అంతణో వరుణుని శాప ఫలముగా హరిశ్చం్శదునకు జలోదర 

వ్యాధి సంభ వించెను, 

తాను కారణముగా తం|డికి మహావద సంభవించుట సహింపని ఆ పిల్ల 

వాడు శునశ్శేపుడనెడి యొక విపకుమారుని బిలిచితెచ్చి వానిని యాగపశువుగా 

జేసి నర మేధమును నెరవేర్చుమని తం|డికి సమర్పించెను; హరిశ్చం[దుడు తన 
కుమారునకు మారుగా ఆ వి|పకుమారుని పశువుగా బంధించి యాగసంకల్సమ్మ 

చేయగా దిక్కు_ లేని యా (బొహ్మణ పుత్తు9డు బుక్కు.లతో దేవతలను స్తుతిం 

చెను. దేవతలు |పీతులై ఆతనిని పాశవిముక్తుని. జేసి హరిశ్చందునకు యాగ 

ఫలము నొసగిరి. అతని వ్యాధియు నివారి తమయ్యెను. ఆ కుమారు లిరువురును 

యుష్మంతులై రి. (ఈ నరమేధమునకు విశ్వామితుడే ఆధ్వర్యవము నెరపె 

ననియు శునశ్ళ్శేఫుని నిరవరాధ నిస్సహాయత్యమునకు వగచి ఆయనచే ఆ విల్ణ 

వానికి స్తుతి పూర్వకమైన వరుణ మంత ముపదేశించెననియు దానిని జవీంచియే 

ఆ పిల్లవాడు నరుణు నన్నుగహముచే పాశవిముకుడయ్యెననియు వెరొక గాథ 
కలదు.) 



480 

మార్క్మ-ండేయ పురాణము నందలి కథ 

హరిశ్చం[దుడనెడి రాజర్షి సత్య |వత నిష్టాగరిష్టుడు. ధార్మి కవ_ర్రనుడునె 

అయోధ్యానగరమున పజాపాలనము చేయుచుండెను. ఆ భూపతి ఒకనాడు 

వేటకై అరణ్యమున కరుగ నా ఆడవిలో నొక దెసనుండి “రక్షింపుము 

రకింపు' మని త్రీ ఆ|కందనము వినవచ్చెను. ఆర తాణ పరాయణుడై న యా 

రాజు అభయవాక్య |పదాశ మొనరించుచు శీఘముగా ఆ వైపునకు వెడలెను* 

అచ్చట కష్టసాధ్యములై నటి అపాతునివద్ద నుండుటకు వెజచునటి బ్రహ్మ 
లు = కు యు ఠి 

విద్యలను విళ్వామి తుడు వశపఅచుకౌనగోరి బలవంతముగా నాక ర్షించుచుండెమ. 

అదృశ్యముళలుగా నున్న యా విద్యలు ఆతనివద్ద నుండ వెజచుచు రక్షణకై 

నీల కంఠ స్వరములతో న్యాకోశించుచుండె ము, ఆర్త ప్రీజన రక్షణా 

స్రీజన మెవ్యరును కానరాలేదు. విశ్వామితుడు హరిశ్చం[దుని హఠా[త్ప 

వేశమునకు ఆతని కౌద్ధత్యమునకు కోపించి ఆతని వలన ఆలు బిడ్డలును 

ధర్మమును, అతడును వెలిగా నసర్వరాజ్యమును దానమడిగి పుచ్చుకొని ఆ 

రాజును ఆలువిడలతో రాజము వెడలనడగ చెను 
a ల 

(౮ 

ఆ దెనకు వెడలిన హరిశ్చం[దునకు విశ్వామిత్రుడు కానవచ్చెను గాని 

త్రీ = 

హరిశ్చందుడు సతియగు చం[దమతితో, సుతుడగు లోపిఠాస్యునితో 

జీవిత శేషమును గడుపుటకు కాశికి చేరగా విశ్వామితు డాతని వెన్నంటి వెళ్ళి 

తాను పూర్వము హరిశ్చం దునిచే చేయించిన యాగమున కీయవలసిన భూరి 
దక్షిణ నిమ్మని నిర్బంధించెను. (ఈ యాగము హరిశ్చందుడు శునశ్శేపువి 

బంధించి చేయ సంకల్పించిన నర మేధమై యుండవచ్చును. ఈ గంథమున 
ఆ వృత్తాంతము స్పష్టముగా లేదు.) రాజు ఆ ధనమును సమకూర్చ భార్యను 

పుత్తు9ని ఒక వృద్ధ _బాహ్మణున కమ్మి తుదకు తాను కూడ ఒక కాటి కాపరికి 
అమ్ముడు పోయి యా బుషి బుణము తీర్చెను. 

(బాహ్మణు నింట నూడిగము సేయుచున్న చంద్రమతి ఉరగదష్టుడె మర 

జీంచిన తన కుమారుని శ్మశానమునకు గొంపోయి యొలుగె త్రి యేడ్చుచుండగా 
కాటికాపరియైన హరెశ్చం|దుడు ఆమెను సమీపించి గుర్తించి కుమారుని మరణ 

వృత్తాంతమును విని ఇక భూమిపై (బమకుట నిరర్థకొమను నిశ్చయముతో చితి 
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బీర్చుకొని సకుటుంబముగా ఆహుతియగుట కుచ్చు కుడ య్యెను. ఆతని స్ప 

వర్తనమునకు మెచ్చి దేవతలు వారిని వారించి కుమారుని |బదికించి సశరీర 

న్వర్గను మనుభవింప స్వర్గమున కాహ్వానిఒచిరి® ఆ చకవర్రి తన (పజలను 

తాను న స్వర్గ సుఖ మనుభవించుటకు నిరాకరింపగా ఆతని పజా[|పణయ 

కి దేవతలు మటింత మెచ్చి లోహితునకు రాజ్యపట్ట మొసగి రాజ దంపతు 

లకు |పజలకు స్వర్గ నివాస మొసగిరి. ' 

పిమ్మట వశిష్ట మహర్షి తన యాజ్యుడైన హరిశ్చందుని నానాహింసలు 

పెట్టిన విశ్వామ్మితునిపై కినిసి అతనిని కొంగ వె పుట్టుమని శాపమిచ్చెను. విశ్వా 
మిత్రుడు వశిష్ణుని ఆడేలు పకీగా పుట్టుమని పతి భాపమిచ్చెను ఆ బుషులిరు 

వురు పరస్పర శాప |పతిశావమువల్ల ఆడబకములుగా మారి కోపావిమ్షులె 

కొంతకాలము పోరాడిరి. ఆ పామర వ్యాపారమును చూచి సహింవలేక బ్రహ్మ 

దేవుడు సాక్షాత్కరించి వారిని శాంతింపజేసి ఆకలహమును మాన్నించెను. 

గొరన హరిళ్చ౦[ద 

పై రెండు కథలలో గౌరన హరిశ్చం[ద కథ [పధానాంశములలో 

మార్కండేయ వురాణానుసారము ఉన్నదనుట స్పష్టమే. కాని దేవలోకమున 
వశిష్ట విశ్వామి'తులు కలహించుటయు హరిశ్చంద్రుని సత్యనిష్టను గూర్చి తమ 

పరువును పణముగా నొడ్జి పందెము వేసి వారిద్దరు (పతిజ్ఞలు చేయుటయు 

అనెడి కథా ప్రారంభమునగల వ్యతాంతము మార్కండేయ పురాణమునలేచు. 
విశ్వామితుడు హరిక్చం(దునీవెంట తన శిష్యుడైన నక్షతకుని పంపుటయు 

పురాణక థలో లేదు ఈ నక్షతకప్వాత కావ్యములోని |పధానపాతలలో నొకటి. 

ఇవిగాక కాశీరాజు కుమారుని చంపి నగలు దొంగిలించి పారిపోవుదొంగ ఆ నగలు 

చంద్రమతి కిచ్చుటయ ఆమెయే తన కుమారుని చంపిన ఘాతుకురాలని రాజు 
ఆమెకు మరణశిక్షను విధించి శిర శ్చేదమునిమి త్రము శ్మశానమునకు పంపుటయు, 

అచ్చటి కాటికాపరి వృ_తిలోనున్న హరిశ్చం!దుడు ఆమె శిరమును ఖండింప 

నుంకించుటయు, అతడె కత్రిన కత్తి చందమతి మెడలో పూలమాలగా మారుటయు 
మొదలగు అంశము లన్ని యు మార్కండేయ పురాణమున లేవు. ఇన్ని యిక 

లుండ ఆడబక యుద్ధము గౌరన కావ్యమున నేడు కానరాదు. కాని ఆ వృతాంత 

మును ఆతడు కూడ రచించెను. ఈః ద్విపద కావ్యమును మొదట సంస్కరించి 

61) 
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[పచురించిన శ్రీవేదము వెంకటఠాయ శాస్త్రిగారు ఆ కథను ముద్రణలో తొల 
గించిరి. ఆ కథాభాగము అనౌచిత్య భూయిష్టమగుటచే తొలగించితినని వారు 

ముద్రణ పీఠికలో |వాసిరి* శ్రీ కాస్రిగారు దానిని ఏ దృష్టితో తొలగించినను ఫలి 
తము మాతము కావ్యశిల్ప ధర్మ బద్ధమై ఆదర పాతమయ్యను. హరిశ్చంద 

కథకు ఆనావశ్యకమును వప్వైక్యమునకు భంజకమును ఆయిన ఆ భాగము 

తొలగి పోవుటయే మేలయ్యెను.కాని యీ సంస్కారమే గౌరన చేసియుండిశచో 

ఎంతో |ప్రశంసార్షముగా నుండెడిది. ఎట్లును ఆతడు దానిని రబించినవాడే 

ఆయ్యెనుగాన ఆ సంన్కారయశము ఆతనికి దక్కలేదు. గౌరన ఆ ఆడబక 

యుద్ధమును రచించుట  పురాణకథను పూర్తిగా తుదివరకు ఆనుసరించవలేె 

ననెడు కుతూహలముచే. నైయుండును. పురాణ కథలను |పబంధములుగా పరి 

వ_రింప జేసిన మన పూర్వకవులలో కొందరు మూలకథనంతను అనుసరింప 
వలెనను కుతూహలముతో (పబంధోచితములు కాని ఉదంతములు కూడ పరి 

హరింపరై రి. ఆసలు ఏ య కథావయవముల సంధానము వస్వెక్యమునకు ఆవళ్య 

కమో ఏవి అనావశ్యక మో విమర్శించి చూచెడి కావ్యశిల్ప దృష్టియే _పబంధ 

కవులలో కొందరికి లేదు. శుద్ద (పబంధయుగ మనిపించుకొన్న పదియారవ 
శతాబ్ది మొదట వెలసిన (పబంధములలోనే అట్టి లోపములు కలవు. ఇక (ప్రబం 

ధములకు స్పష్టమైన రూపురేఖ లేర్పడని తత్పూర్వ కాలమున వెలసిన ఈ 

హరిశ్చంద్ర మొదలగు కావ్యములలో అట్టి లో పములుండుటయు వింతకాదు. 

(ప్రబంధ కవులలో నైనను ఏ ఒకరిద్దరు తప్ప కావ్యశరీర బంధమున శిల్ప 

మర్యాదలు పాటించిన కవులు చాల మంది లేరు. 

గౌరన రచించిన రెండు [గంథములలో ఆతని కవియశమునకు నిధాన 
మైనది హరిళశ్చం[ద కావ్యమే. నవనాథ చరిత సారస్వ్యతి విద్యార్థులకును, పరి 

శోధకులకును తప్ప సామాన్య పాఠకలోకమునకు కొంత దూరమయ్యాను. దీనికి 

మొదటి కారణము ఆకథ లుసర్వలోక పూజ్యుడైన హరిశ్చం[దునికథను పోలినవి 

కాకపోవుట. ఇది సహజమే. కావ్య పళ స్తికి క విరచనా సామర్థ్యమే కాకి కథా 

నాయకుని మహత్యము కూడ కొంత కారణము. రెండవ కారణము నవనాధ 

చరి|తలోకంటె హరిశ్చందలో గౌరన శిల్పకౌళలము పరిణతిచెందుట. (పథమ 

రచనలో కొనలు సాగుతున్న రససంపాదనము, పాత చ్నితణము, స్వాభావికత, 
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గ్తో చిత్య పకిపాల నము మొదలైన సాహిత్యగుణ లతికలు రెండవ [గంథములో 

పరిపూర్ణ వికాసము చెంది మనోహరముగా వాసించెను. 

గౌరన రూవచి!తణమును అతిస్వాభావికముగ, ఆతిసుకరముగ చేయ 

గలడు. స్వభావచ్శితణమునందు కూడ అట్టి సామర్థ్యము కలవాడే ద్విపద 

పంక్తులను మలచుటలోను దేశితనమును వెలార్చుటలోను పాల్కురికి సోమనా 

థునితో పందెము చరచి పరుగె తెడి వానివలె పొడగట్టును. ఒకొ్కాక్క యడ 

ఆ పందెములో సోమనాథుని ఆతి|క మించిన సందర్భృమ లును కవు. శబ్ద 

పయోగ నిరంకుశత్వమున సోమన కంచెను ఎక్కువ స్వతం శుడు, ఇంచు 

మించు ఈతనిశైలి వ్యావహారిక భాషయేమో అనుపించునంత ధారాశముగా 
నుండును. మరియు తెలుగుభాషలో హాస్యర సము లేదనెడి వాదును పోగొట్టిన 

పథమ పూర్వకవి ఈ గౌరన. శ్రీనాథుని |క్రీడాభిరామములో కొంత హాస్య 

మున్నది. కాని ఆది మందహాస మ్నాత పర్యవసితముగా నుండును, గౌరన 

సాధించిన హాస్యము విరగబడి నవ్వునట్టు చేయను. 

ఈతని హాస్యరచనకు నిధానమైన (ప్రాతలు ఉదాత్త పాతలతో పతి 

యోగమున నిల్చబడి పరమహాస్యా స్పదమిలయ్యెను. నవనాథచర్శితలో త్రిలోక 
సుందరియైన రాజకుమార్తెను కామించి నానావిధములై న పాపచెష్టలు చేసిన 

మర్కటరూపవంచక పురోహితుడు, ఆ యువతి సౌందర్యకాంతి పటలము 

దిగ మింగజూచెడి మసిబొగ్గువలె పరమ హాస్యాస్పదమగుటయే గాక గ ర్లణీయ 

మును ఆయ్యెను. అబే మహాపత్మివతయు (ప్రథమ చక్రవర్తి భార్యయునైన 
చందమతిచే నూడిగము చేయించుకొనెడి పరమ నిర్భాగ్యపురోహితుని గయ్యాళి 
పెండ్లమై కలహకంఠి చందమతి ప్యాతతోడి |వపతియోగముక జుగుప్పావహ 

మును, గర్హణీయమును అయ్యెను. 

మరియు ఇంకొకవి శేషము. గౌరన కేవలము శై వుడు కాకపోయినను విషు 
ద్వేషి కాకపోయినను వైష్ణవ మతము పట్ట కొంత అసహనము కలవాడనుట 

మా[తము నిజము. కాలకౌశికుని రూపవర్ణనలో గౌరన అతనికి వైష్టవచిహృ మైన 

పటై వర్గనములు పెట్టి వైష్టవము మీద తన కున్న అక్కసును తీర్చుకొనెను, 
ట్ ఘు ట = 

ఆ [బాహ్మణుని హేయమైన వృత్తియు, రోతపుట్టించెడి రూపమును మిత్తికూడు 
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కుడిది సంపాదించిన ధన సంచయమును వర్ణించుటలో కవి కాలకౌశికుని పరమ 

కీచ పురోహిత జాతికి (పతీకగా జేసెను మన సంస్కృతాం[ధ వాజ్బయములలో 

విదూషకాది హాస్యపాతలన్నియు శైవ వైష్టవాది శాఖా భేదములేని స్మార్త 
(బాహ్మణ పాాతలే. గౌరనమా[తము ఈ వింత మార్గమును (తొక్కి. విశ్వేశ్వర 

క్షేత్రమైన. కాశిలో శ్రీరంగ క్షేత లక్షణమును [పవేశ పెట్టిన వాడయ్యెను. ఇందు 

సందర్భ శుద్ధిలేదు. 

అతుల ర్ ధి em 



దగ్గుపల్లి దుగ్గన 

పిల్రల మల్లి వీనవఏీరభ|దు(డు శ్రీనాథునకు పరోక్ష శిష్యుడై యుండునని 

ఊహించినను, దుగ్గన మాతము (పత్యక్ష శిష్యుడే. ఈతడు కాంచీ మాహా 

త్మ్యము నాచికేతూవాఖ్యానమును రచించెను. ఇందులో మొదటి దానిని చంద 

లూరి గంగయామాత్యుని కుమారుడైన దేవయామాత్యున కంకితము చేసెను 
రెండవ దానిని ఆ కృతిపతి యొక్క పెదతండి కుమారుడైన గంగయా 

మాత్యున కంకితము చేసెను. ఈ గంగయామాత్యుడు ఉదయగిరి రాజగు 

బసవరాజు నొద్ద మంత్రిగా నుండెను. వీరు విజయనగర రాజైన సాళువ నర 

సింహ రాయలకు సమకాలికులు. ' సాశువవంశ రాజులు విజయనగర రాజ్యము 

నకు సామంతుల్తై చందగిరి రాజధానిగా కొంత భూభాగమును ఏలుచుండిరి. 

[పొఢ దేవరాయలు తరువాత విజయనగర రాజుల అసమర్థత చేత కేంద పరి 

పాలనము క్షీణింపజొచ్చెను, ఆ సంగమ వంశ రాజులతో తుదివాడై న విరూపాక్ష 

రాయని కాలమునకు ఆ కీణదశ మరింత ఎక్కువ కాగా, సామంతుడైన సాళువ 
నరసింహ రాయలు విజయనగరమునకు తరలివెళ్ళి కేంద (పభుత్వమును 

స్వాధీనము చేసికొనెను 

ఇతడు కాంచీ మావోత్మ్యమును గంగయామాత్యుని పినతం(డ్రి కుమారు 
డైన దేవయామాత్యున కంకిత మొసంగినట్లు, నాచి కేతూపాభ్యానమున కృతి 
పతియైన గంగయామాత్యుని _పసంగమువలన తెలియుచున్నది. 

ఉ॥ “మా పినతం[డి గంగయ యమాత్య శిఖామణి; తత్సనూభవుం 
డై పెనుపొందు దేవసచివాగణి కిచ్చితి వాంధభాష( గాం 

వీపురనాథు దివ్యకథ( జి|తతరంబుగ వి _స్టరించి; నీ 

వోపుదు వార్యహృద్య మధురో కుల సత్కృతు లొప్ప( జెప్పంగన్” 

ఇచట కాంచీపు రాధీశ్వరుడనగా ఏకామేశ్యరుడని అర్ధము. 

“*కాంచీపురనాథు దివ్యక థం జ్నితతరంబుగ వి సధీంచి” ఆని గంగయా 

మాత్య్యుడు పేర్కానుటవలన్న అవి అప్పటికి రగ నోల్లసిత మైన (గంథముగా 
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(వశ స్ప్నొంది యుండునని ఊహింపవచ్చును. కాని ఇప్పుడా [గంథము 

లభ్యముకాదు. 

ఇక నాచికేతూపాఖ్యానము గురించి : 

నాచికేతుని కథ కఠోపనిషత్తు నందును, మహాభారతము నందును కూడ 

కలదు. కఠోపనిష త్తిను బట్టి- 

కొద్దాలక మహర్షి విశ్వజిద్యాగము చేయుచు గోదాన సమయమున 

(బాహ్మణులకు నీరసగోవుల నిచ్చుచుండెను. తండి అట్టి చిడిపి గోవులను దాన 

మిచ్చుఓ నిష్ఫృలమని భావించిన నాచికేతుడను కుమారుడు నన్నెవరికి దాన 
మిత్తువు అని చిడిముడి పాటుతో పశ్నించెను. ఆ తండి వ్నుగుజెంది 'నిన్ను 

మృత్యువున కిచ్చెద*ననెను. వెంటనే కుమారుడు విగతజీవుడై యమలోకము 

చేరెను. ఆ సమయమునకు యముడు ఇంట లేకుండుటచే ఆయన రాకతై నిరీ 
క్షేంచుచుు ఆ బాలుడు నిరాహారుడై మూడు దినమలందే వేచియు:డెనుం 
యముడు ఇంటికివచ్చి ఆ పిల్లవానిని మూడు డినము లుపవసించినందుకు మూడు 

వరములు కోరుకొమ్మని ఆనతిచ్చెను. అప్పుడు నాచికేతుడు వరుసగా మూడు 
వరములు కోరెను. మొదటిది తనతండి తన యెడ యథాపూర్వకముగా [పసన్న 

చిత్తుడ సట. రెండవది స్వర్గ పా_పి సాధనమైన ఆగ్నికార్యము తనకుపదేశించుట. 

మూడవది ఆత్మత త్త రహస్యోపదేశము చేయుట. యముడు ప్రసన్నుడై 
మొదజి రెండు వరములను పసాడించెను, ము+డవది చెపురానిదనియు, అతి 

గుహ్యమనియు, దానిబదులు కావలసిన సా[మాజాాూది సర్వైశ్వుర్యములను కోరు 

కొమ్మని ఆనతిచ్చెను. తత్తఃజిజ్ఞాసు వెన ఆ బాలుడు ఆ రహస్యమే కావలయు 

నని పట్టుబమైను. తుదకు గత్యన్తరము లేక యముడు |బహ్మవిద్యను ఆ పిల్ల 

వానికి ఉపదేశించెను. ఈ (బహ్మ విద్యా (పదానమె ఆ ఉ పనిషత్మథలోని 

[ప్రధాన భాగము. అది ఆత్మ తత్త నిరూపకము. ఇక భారత అనుశాసనిక 

పర్వము ననుసరించి -- 

కౌద్దాలకి యను బుషి ఒకనాడు తాను నదిఒడ్డున మరచివచ్చిన సమిత్కు 

కాది యాజ్లీయ వసువులు తెమ్మని తన కుమారుడై న నాచికేతున కాజ్టావించెను. 

ఆ పిల్చవాడు నది చేరునప్పటికి ఆ వస్తువులు [ప్రవాహమున కొట్టికొని పోగా, 

అతడు రి_క్రహ స్తములతో ఇంటికి తికిగివచ్చెను. తంగడి తన నిత్య కర్మా నుష్టాన 
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మునేకు భంగము వచ్చుటచే కుమారునిపై కినిసి, నీవు యముని మాడ బొమ్మని 
శపించెను. వెంటనే కుమారుడు నిర్జీవుడై పడిపోయెను. తండి పళ్చాత్తిప్పుడై. 
చిల్ల వానిని ఒడిలో పెట్టుకొని ఆ దినమంతయు దుఃభించుచుండగా మరునాటి 

ఉదయము పు తుడు సజీవుడై తం డికి యమదర్శనమునుగూర్చి అతడు చూపిన 

పుణ్యలోకములను గురించియు వివరించి సంతోషము కలుగజేసెను. తాను 

చూచిన పుణ్యలోకములలో కెల్ల గోదానము చేసినవారు నివసించెడి లోకము 

సర్వభోగ సమనిరిత మైన అత్యుత్తమ పుణ్యలోక మని వివరించి చెప్పెను. ఈ 

కథ గోదాన |పభావమును తెల్పుటకు ఉవాహరణముగా చెప్పబడినది. ఈ నాచి 
కేతుని కథ వరాహపురాణమునను కలదు. 

నాచికేతూపాభా్యన కథ 3 

బహ్ట మానసపు|తుడై న ఉద్దాలకుడను యువ్ని అరణ్యములో నైష్టిక 

(బబహ్మచారియై తపస్సు చేయుచు, తోడి మును లాతనిని వివాహము చేసికొను 
మని హెచ్చరించినను ఆతడు తన [వ్రతమును వీడక నిష్టాగరిష్టు డై యుండెను. 

(బహ్మ వచ్చి చెప్పినను తన పట్టు విడువకుండుటచ్చే చతుర్ముఖుడు కోపించి 

“నీకు జనించిన కుమారుడే నీకును నీ భార్యకును వివాహము చేయగలడు" అని 

అ సంభావ్యమును, ఆనూహ్యమును అయిన ఒక సంఘటనను శాపముగా (వతిపా 

దించి పోయెను. ఆంత కొలది దినములకు ఉద్దాలకునకు ఒక యువతితో స్వప్న 

సమాగమము కలిగెను. అతని (బహ్యచర్యదీక్ష భగ్న మయ్యెను. 

ఆ మరునాడు మనస్వినీ రఘుమహారాజుల పు]తిక యగు చర్మదావకి 

చెలికతైలతో నదిలో జలకేశీవిహారము చేయుచుండగా, తామరస ప తపుటములో 
పొదుగబడిన ఒక పద్మము ఆమెచెంతకు నీటిలో కొట్టుకొనివచ్చెను. ఆ పుష్పము 

ఉద్దాలకతేజ సృంభృతము. ఆమె ఆ పుటమును విచ్చి ఆ పుష్పము న్మాఘాణిం 

పగా ఆమెకు సదో్యోగర్భచి హ్న ములు పొడసూ పెను. 

ఆమె మిక్కిలి నిర్వేదము పొంది చెలిక_తెలచేత తలిదండులకు తన 

దుఃస్థితిని విన్నవింపజేసెను. తండి ఆమెశీలమును శంకించి, కారడవిలో విడిచి 

"'పెటైను. ఆమె లజ్జా భయ విహ్యలయె ఆరణ్యరోదనము చేయుచుండగా, ఆసమ్ 

పమున ఆశమవాసియె యున్న తృణబిందుమహర్షి సీతను వాల్మీకివలె, ఆమెను 

ఆదరించి. ఓదార్చి తన ఆశ్రమమునకు గొంపోయెను. కొన్ని నాళ్ళకు ఆమె 
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మగశీశువును |ప్రసవించెను. తృణబిందు డా పిల్చవానికి జాతకర్మాదు లొనర్చి 
“నాచికెతను"డని పేరిడెను. చందావతికి మాత్రము మనళ్ళాంతి లేకుండెను. 
ఆమె బుషికి తెలియకుండ, ఆ పిల్లవాని నొక పేతకయం దుంచి “దేనతలు 

నిన్ను నీ తండిపాలికి చేర్చెదరుగాక” యని నదిలో విడిచెను. విధివిలాన మచే, 
ఆ పేటిక ఉద్దాలకుడు నదిలో స్నానము చేయుచుండగా, అతనిచేతికి చిక్కెను. 
ఆత డా పేటికను తెరచి చూచి పిల్లవాని నాశ్రమమునకు తీసికొని పోయి 

ముద్దుగా 'పెంచుచుండెను ఇట్టు కొంతకాలము గడచినది. 

అచ్చట చం దావతి ప్వుతవియోగ వ్యాకు€ చితయై, ఆ పిల్ల వా 

డెచ్చటనె న కంట బడునేమో యనెడి ఆశతో, అడవులలో సంచరించుచుండ గా 

నొకచోట ఆ పిల్చవాడు కానవచ్చెను. ఆమె వానిని గుర్తించి ఆతని ఉనికిని 

గురించియు, జీవితమును గురించియు [వశ్నింపగ్యా వాడు ఆమెను తమ ఆశ్రమ 

కుటీరమునకు తోడ్కొ ని పోయెను. ఆ సమయమున ఉద్దాలకుడు ఇంట లేడు. 

చందడావతి అతడు వచ్చులోపల కుటీరమును చక్కగా చుభవరచి నానాలంకార 

శోభితము చేసెకు. అంతలో ఉద్దాలకుడు వనాంతరము నుండి ఇంటికి తిరిగ 

వచ్చుట గమనించి ఆమె చాటుచాటునకు పోయెను. ఆ మౌని అ ఆలంకారమును 

చేసినవా రెవ్వరని ఆ పిల్లవాని నడుగగా, ఆతడు చం్నదావతిని తం్యడియెదుటకు 
రావించెను. ఆ ముద్దరాలు [పేమ లజ్ఞావనతవదనయై మౌని యెదుట నిలబడగా, 

ఆతడు తన స్వపష్నసమాగత సుందరి ఆమెయే యని గుర్తించి, ఆమెను చేరదీసి 

భార్యగా స్వీకరింపదలచెను. ఆమె తన శీలము నిష్కళంక మని తలిదం్యడు 

లంగీకరించి, విధ్యు క్రముగా పరిణయము చేయుట తన కభిమత మని మౌనికి 
విన్నవించెను. ఉద్దాలకుని ఈవార్త విసిన రఘుమహారాజు, తన పుతిక 

నిష్కళంకచరిత యని నిర్ధారణ యగుటకు సంతసిందుటయే గాక, (బ్రహ్మమానస 

పు్యతుడు తనకు అల్లు డయినందులకు ఆనందభరితుడై వా రిరువురకు వెభవో 

పేతముగా పెండ్రిజేసెను. తల్లిదర్శడుల వివాహవేళ నాచికేతుడు పెండ్రి పెద్దలలో 

తానును ఒకడైై వబ్బీరావి మాటలతో, తెలిసీ తెలియని చేష్టలతో సపెండ్లిపందిరి 

కొక అపూర్వశోభ తెచ్చెను. “నీకు నీ భార్యకు వివాహము చేయగల” డన్న 
[బ్రహ్మవాక్యము ఈ విధముగా సఫలమయ్యెను. చందావతి పెనిమిటితో, పుతు 

నితో ఆశమముచేరి బుషిపత్నిగా జీవితము గడుపుచుండెను. ఇంతవరకు 

ఈ భాగము కథలో పూర్వభాగము అని చెప్పవచ్చును. 
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ఇక ఉ తరభాగము: ఒకనాడు ఉద్దాలకుడు నిత్యాగ్ని హో తకార్యమునకు 

సమితు_శాఎలను తెమ్మని కొడుకును నియోగింపగా, అతడు కర్మానుస్టానము 

కంటె (బహ్మ జ్ఞాన సముపార్ణనము మేల్తరమని దానికి (పయత్నించుట శేయ 

స్పని తం డితో వాదమునకు కడంగెను. తంగడి కుమారుని అవిధేయత 
సహింపక యముని చూడ బొమ్మని శపించెను. ఆ పిల్లవాడు మృతుడె_ యముని 

చూచి వచ్చి తాను యమునివలన వినిన ఆత్మవిద్యారహస్యమ.ను తండ్రితో 

పాటు అచ్చట సమావేశ మైన బుషు లందరకు వివరించి చెప్పెను. 

ఈ [గంధము అసంపూర్ణ ముగా కానవచ్చుటచే ఆ వైన యేమెన 

ఊహింపవలసినదే కాని, తెలిసి చెప్పదగినది కాదు. బహుశః క 

నందలి కధవలరె ఆత్మ జ్ఞానమే శేషతర మనెడి ధర్మ (వతిపాదనతో [గం ంధథ ఎయు 

పరిసమా ప్రమెయుండును. 

ఈ కథలో ఉత్తర భాగమున ఉపనిష్కథతోను, భారత కథతోను, 

సమానమే. కాకపోతే భారత కథ గోదానమహ _త్త్యమునకు సిదర్శనముగా 

చెప్పబడ్డది. ఉపనిషత్క థయు ఇదియు ఆత్మత త్య నిరూ పణార్థము చెప్ప 

బడ్డది. కోపనుడైన తండి పిల్ల వానిని శపించుట యు వాడు యమలోకమునకు 

పోయి యముని దర్శించి వచ్చుట యు మూడింటను నమానమే! ఇక ప్రబంధ 

కథ యందలి పూర్ణ భాగము పిల్లవాని అపూర్వ జననము గురించియు, ఆతని 

జననీ జనకుల ఆవిజ్ఞాత దాంపత్య సంబంధము గురించి, ఆఘటన ఘటనా సమ 

రమైన విధి విలాసము గురించియు అత్యమ్మృ్మతముగా సంధానింపబడిన ఒక చిత 

కధ. ఇట్టిది ఆంధ వాజ్మయమున ఇంకొకటి లేదు. ఈ కథా నిర్వహణములో 

దుగ్గన చూపిన కథన కౌశలము ఎజ్జిన, తిక్కనల కిథన కౌళలముతో సాటి 

వచ్చుచున్నది. భారత కవిత్వమునకు జొచిత్యము జీవగల్ఞ, [ప్రబంధ కవు 

లందరు, భారతమును పునః పునః పఠనము చేసినవారే అయ్యు, భారతము 

నందలి జౌచిత్య సౌందర్యము నలవరచుకొన్న వారు చాలమంది లేరు. అనంతా 
మాత్యుడు, వింగళి సూరన మొదలగు కొలది మండిలో ఈ దగ్గుపల్లి దుగ్గన 

ఒకడు. విశేషించి చందావతి యడవులపాలై తనకు వచ్చిన నిష్కారణ 

నిందకు విలపించు సందర్భ మునను, తృణబిందు బుషి ఆమెను ఆదరించి 

ఆశమమును చేర్చ సందర్భమునను, దుగ్గన, తిక్కన సోమయాజి నిర్వచ 

(62) 
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ఆం|ధీకర్హ య యనిపించుకొనను. ఆట్టనిపించుకొన లెనని ఆదాస 

(పజ్జాశాలియైనక వియని యనిపించుకొనడు. శ్రీనాథునకీ టావస్థ 

నది. దీనినుండి తొలగి తన |పతిభను నిరూపించు కొనుట 

డయ్యు నిత డాత్మవ్యవన్థా పనార్థము ఒక _పణాళికను సృజించుకొని, దానిననుస 

రించి నడచి, కవిగా చరితార్జుడ ౫ ఏటయే కాక్క ఆ పద్దతి యితరులకు కూడ 

అనువాద వళ నొరవడిగా నుండునట్లు నిర్దేశించి పోయెను. అందుచే పురాణభిన్న 

మెన కావ్యానువాద పద్దతికి త్రీనాథుడే గురువు. ఆయనకాక ఇంక యేక వియెనను 

పథమ [పబంధానువాదము | [వ పారంఖించి యున్నచో అది యే వ్యక మార్గమున 

బోయెడిదో మన మూహింపలేము, 

ఆనాటికి. వకు 

pe 

ఆంధ నెషవక ర్వ, ఆంత పేరు మోసిన ఆ సంస, గ్రాత్ కావ్యము నెంత 

గౌరవించెనో అంత వశపరచుకొనెను. దాని ననుసరించునే గాని దాస్యము 

చేయడు, భుజము భుజ మొజయునట్లు నడచునే కాని ఛాయవలె వెనుక నుండడు. 

ఏ పద్యమును మూలకోకముచే బద్ధమి చేయడు. ఏ ళ్లోకమైనను తనపద్యము 

నందిమిడి జీర్ణమగున క్రై చేయును. ఆవశ్యక మగుచో నెట్టి మేటి ళ్లోకమునై నను 

త్యజిందుటకు వెనుదీయడు. నవరించుట కంతకు ముందే జంకడు. ఈ స్వతం 

(తత వల్దనె, ఆం ధ్రనై షధము భా షాంతరీకృతియయ్యు యథామాతృకము 

కాకపోయినది. భాషాంతరికర్త వివేచింప వలసిన ప్రథాగతలకు తెలుగు 

నైషధము లక్ష్యభూతమైనది _ పూర్వోదాహృతములై న క్లోకములన్నియు 
ఈ సిద్ధాంతమునకు నిదర్శనములు. కావ్యాంతమున కవిచెసిన “శబ్దం బనుస 
రించియ' ఇత్యాడి [పతిజ్ఞయు ఈ స్వతం(త్రతనే ఆంగీకరించుచున్న డి. 

కావున ఈ ఆం[ధీకరణమును విమర్శింవ బూనువారు దీని నడుగడు 

గున మూలముతో బోల్సి చూచుట తప్పు. సర్వత ఆ హోలిక లేదని కవి 

(వాసికొన్న వాక్యములలోనే కలదు. ఈ (గంథమున కవి పెట్టుకొన్న పరమ 

లక్ష్యము యథామూలానువాదము కానే కాదు. ఆయన లక్ష్యము వేరు. నిర్వ 

హణమును తదనుగుణముగనే ఉన్నది. శ్రీనాథుని ఈ పద్ధతి యెంతో మెల్వర 
ముగా గానవచ్చుట చేతనే ఆ యుగములోని పెద్ద కవులందరు-పినఏీరన, 

నందిమల్హయ, ఘం౭టసింగయ మొదలై నవారు-క ఏసా ర్వభొముని యడుగుజాడలే 

యనుసరించి తమ యనువాదములు సాగించిరి. 
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చెలిక తెలామెకు బార్వతి (పసాదించిన వరమును జ్ఞ ప్తేకిదెచ్చి యూరడించుట = 

ఆ కన్య స్వప్నదృష్ట పురుషుని మరులుగొని అతసి ఉనికి తెలియక 

పరితపించుట. మంతి పు త్తి?కయైన చితరేఖ, ముల్లోకముల యందలి రాజ 
కుమారుల పటములను (వాసి యామెకు చూపి వర్ణించి చెప్పి స్వప్న సమాగతు 

డైన ఆ యువకుని ఆందు గు ర్రంపుమని యడుగుట-ఉష తన [పియుని గు రిం 

చుట- అతడు శ్రీకృష్ణుని మనమడనియు (వద్యుమ్నుని కుమారుడనియు, 

పేరు అనిరుద్దుడ నియ చిత్రరేఖ విశదీకరించుట- దానవ విరోధియైన శ్రీకృష్లు 

నితో తన తండి వియ్య మందుట ఫొసగదని ఆ యువతి చింతిల్డుట.- చిత 

రేఖ, వియ్యము మాటెట్లున్నను అనిరుద్ధున రహస్యముగా కన్యాంతఃపురము 

నకు తెచ్చెదనని ద్వారకకు వెడలిపోవుట- ద్వారకలో నొక సరస్పీరమున 
తపస్సు చేయుచున్న నారదునకు నమస్కరించి ఆమె యావద్వతాంతమును 

ఆ బుషి ౩జిగించుట-- ఉ షానిరుద్ధుల సమాగమము కారణముగా యాదవ 

దానవులకు మహాయుద్ధము నంభవింప నున్నందులకు కలహాశనుడు సంత 

సిలుట- చి తరేఖ మాయాబలమున అనిరుద్దుని పాసాదము [ప్రవేశించిన శయ్యా 
గతుడై యున్న ఆ కుమారుని మాయామోహితుని జేసి తోడితెచ్చి 
ఉషాంతఃపురమునందలి పాన్పుపె పరుండబెట్టి _పబోధితుజేసి వెడలిపోవుట-- 
ఆ యువతీ యువకులు మదన [కీడా లోలురగుట- ఉష చెలికత్తెల తోడ్చా 

టుతో అనిరుద్దునకు కన్యాంతః పురముననే రహస్య నివాస మేర్చరుచుట- 

కొన్ని దినములు గడచిన పిమ్మట |పాసాద శోధకులు అనిరుద్దుచి జూచి బాణా 
సురున కెతిగించుట- దానవరాజు అతనిని పట్టి తెచ్చుటకు భటవర్గమును 

బంపుట- అనిరుద్ధుడు ఒక పరిఘను చేకొని వారితో తలవడి హతమార్చుట- 

బాణుడు ఆ అంతఃపుర (దోహిని తానే సంహరింపవలయు ననెడు ఆ గహ 

ముతో సైన్యముతో వచ్చుట- అనిరుద్ధుడు, ఆతని నెదిర్చి వెనుదీయక పోరుట_ 

కానున్న మామగారు, అల్లుని నాగపాశబుద్దునిజేసి చెజయందు౦టుట-అక్కుడ 

ద్వారకలో చి|తరేఖ యనిరుద్దు నపహరించి తీసికొనిపోయిన మరునాటి ఉద 
యము, అంతఃపుర కాంతలు కుమారు డదృళ్యు డయ్యునని విలపించుట- 

యాదవ భటులు చుట్టుపట్టు గల పర్వతార ణ్యములలో వెదకివచ్చి కుమారుడు 

కానరాలేదని కృష్ణున కెరిగించుట-మాయబల నిపుణులైన యక్షరాక్షన కులము 

లలో నెవతెయో యొక యువతి, యనిరుద్దునిపై వలపుగొని యాతనిని తోడ్కొని 
పోయి యుండునని కృష్ణుడు నిశ్న్చయించుట. 

(42) 

పె 
రాజు 

న 
జు 
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నిరకహణమునకు తగిన ఉపదేశములు చేసి వెడలుట-దారిలో బవరికా!శ మమున 

విడిసి యందలి బుషులు సమర్పించిన సవ పర్యల స్వీకరించుట - పిశాచ నాయకు 

డును, తనభ కుడు నె న ఘంటాక ర్దు నన్ముగపాంచి దివ్యత్వమొనగుట- కైలాస 

మున కృష్ణునితపన్సు_పరమశివుడు (పత్యక్షమగుటి- బుషులు హరిహర నామా 

త్మకమైన ఆ తేజోద్వయమును స్తుతించుట శివుడు కృష్ణునకు సక్షపాధి వర 

మిచ్చుట- శ్రీకృష్ణుడు ఈశ్వరుని “వీడ్కొ ని ద్వారకకు మరలుట 

4. పౌర్యడక వాసుదేవుని సంహారము (చతుర్భా శ్వాసము. 

ట్రీకృష్టడు శివుని వరమును పొంది ద్వారకకు మరలివచ్చుచు మధ్యే 

న కొంతకాలము బుషులతో నిష్టకథా గోష్టిని కాలము 

పుచ్చుచుండగా పొం! డక వాసుదేవుడు ద్వారక పై నొకరా,తి దండెత్తి కోటను 

ముట్టడించుట యా సాత్యకి బలరాములు చతురంగబలములతో తలపడి శతుసైన్య 

ములతో పోరుట- పౌం్యడునకు సహాయుడుగా వచ్చిన యేకలవ్యుడు యాదవ 

సైన్యమును కలగుండు పరచి దైన్యము నొందించుట-బలరాము డేక లవ్యునితోడ, 

సాత్యకి పౌం!డునితోడను ద్వంద్వయుద్ధము చేయు ట-తెల్ల వారుసరికి శ్రీకృష్ణుడు 

ద్వార కకువచ్చి యుద్ధమ నకు దిగుట-పొండకఃడు సాత్యకినివీడి శ్రీకృష్ణుని సైతన 

చ|కమును _పయోగించుట - కృష్ణుడు (ప్రయోగించిన సుదర్శనము పొండకుని 

శిరము (మంచుట. ఏకలవ్యుడు బలరాముని గద్మాపహారమునకు తాళలేక సము 
(దమున బడి యీదుకొనుచు పోయి యొక లంక( జేరుట-ళ | తుసంహార మొనర్చి 

విజయోత్సాహ ముతో కృష్ణుడు కొలువుకీరి తన కైలాస యాతా విశేషములను 

యాదవుల కెటీంగించుట - ఆంతఃపురమున కేగి రుక్మిణీ సత్యభామలతో ద్యూత 

[కీడా సుఖము ననుభవించుట-- పౌం;డకుని మిత్రుడైన కాశీరాజు ద్వారక పై 

కృత్యను _వయోగించుట- ఆది మంటలు (గక్కుచు వచ్చి యాదవులను పీడిం 

చుట- బలరామాదు లంతఃపురమున కేగి ఆ ఆవద నెజీగింపగా నాయన ద్యూత 

[క్రీడా సుఖము ననుభవించుచునే దాయ వచ్చినచోటికే పోగలదని ఉపేఇుభావ 

ముతో ననుట - ఆయన వాక్పృభావమువలన నా కృత్య ఆకాశమార్ష్శమున 

మరలి పోవుచుండ కృష్ణుడు దానిపై సుదర్శనమును [సయోగించుట-కాశీనివాసి 
యగు నీశ్వరుడు ఆ పట్టణము వీడి కొంత దూరమున గల తాళవనమున విడి 

యుట - కృత్య భయవిహ్వ్యల యై పోయి తనను |పయోగించిన కాశీరాజును 
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నోత్తర రామాయణము నందలి సీతావివాసఘట్టము తనరచనకు మేలు 
బంతిగా మనోనయనముల యెదుట నిల్పుకొనెనా యని తోచును, మరియు 

చంద్రావతి మహారాజ పు[తిక యైనను, ఆమె బాల్య యొౌవనములను వర్ణించు 

సందర్భమున శ్రీనాథుని బావమరది అవయవ సౌందర్యాది వర్ణన పొంతపోక 

ఆమె భావి జీవితమునకు |పాతివదిక కాదగిన సాధుగుణ వర్ణనములతో ఆ 

సుగుణ సుందరిని చితించెను. బుషి పత్నిగా ఆశ్రమ జీవితమును గడుప 
నున్న ఆ రాజకుమారీ శరీరసౌందర్య వర్షనకంటె మానసిక శారీరక సాధువర్త 

నల వర్ణనమే కథౌచిత్యమునకు ప్యాతౌచిత్యమునకును అనువై యుండునని 
రసజ్జ్ఞులకు నేను చెప్ప నక్కరలేదు. మరి దుగ్గన శైలియు ఎజ్జన శైలివలె 
సాధుతా సుందరమును (పసన్న తా మపితమును ఆయి ఈ కథయే తానై అతని 
క ర్ర్భృత్వమును వరించినదా? అని స్ఫురింప జేయును. దుగ్గన శ్రీనాథుని ముద్దు 

మరదియయ్యు కవిసార్వభౌముని భావగతికాని శబ్దగతికాని అలవరచుకొన్న 

వాడు కాదు. ఆ గురువు వెంట ఎంతకాలము తిరిగినను ఆ శైలి అభ్యసింప 

వలెనని [పయత్నించినవానివలె తోచదు. శ్రీనాథుని శృంగార వర్ణనోల్బణము 

గాని, (ప్రౌఢ సమాస ఘటనగాని దుగ్గనకు పట్టుపడలేదు. ఆ పద్ధతియే అలవడి 

యుండినచో అది ఈ కావ్యరచనకు అక్కరకు వచ్చెడిది కాదు. మరియు, 

ఇతనిది పారమార్థిక పరాయణమును, శమ సంపన్నమనై న చిత్తవృత్తి. కావుననే 

ఈతడు దై వపరమైన కాంచీ మాహాత్మ్యమున్కు బ్రహ్మజ్ఞాన పర మైన నాచికేతూ 
పాథ్యానమును రచించుట కర్షు డయ్యెను. 

ఈ నాచికెైతూపాఖ్యానముకు కృతిపతిలైన చందలూరి గంగయా 

మాత్యుడు దీనినేకాక, నంది మల్లయ్య ఘంట సింగ య్యల (పబోధ చం దో 

దయమును కూడ కృతి పుచ్చుకొనెను. ఆది అద్వైత తత్త్వము ఆంతరార్థ 

ముగా గల వేదాంత [గంథము, ఆ మం్మతివర్యుడు *సంసారయోగి యని 

(వటోధ చం[దోదయ కర్తలు వర్దించిరి. కావుననే శాంతరస |(పధానములును, 

జ్ఞానోవదేశకములు అయిన పై రెండు |గంథములకు కృతిపతి అయ్యెను. 

నాచికేతూపాఖ్యానమను (గ్రంథమును మిక్కి లిమల్లికార్డునుడనెడి ఒక కవికూడ 
రచించెను. అది దుగ్గన కావ్యము నెదుట నిలువజాలదు. నిల్పకూడదు. 

. * 
చకా స్మ ౧ టి ని 



పిల్లలము పిన వరన 

ఇతడు రచించిన [గంథములలో లోకమునకు లభించినవి రెండు. 

జై మిని భారతము, కాకుంతలము. పోయిన వింకెన్నో కలవట. ఈ రెంటిలో 

జై మిని భారతమే ఉత్తమ రచన. ఇది సాళువ సింగరాయనికి (1485-98) 
కృతి. శాక ంతలము దీనికి పూర్వరంచన యగుటచే 14.0 _పాంతము౮ాటిది 
కావచ్చును. ఇతడు ్రీనాథునకు శిష్యుడని కూడ నొక వాడుక కలదు. 

పత్యక్ష శిష్యత్వము సవ ర్థించు నాధారము లేవియు లేకున్నను, పరోక్షముగా 

నైనను శిమ్యడని చెప్పక తప్పదు. శ్రీనాథు డొసగిన (పబంధ శైలీ భిక్షను 
తా నొకచేత నందుకొన్కి యింకొకచేత దరువాతి |పబంధకవుల కందిచ్చినది 

శిష్యుడే. నైషధమునకు శ్రీనాథుడు శృంగార నైషధమని పేరు పెట్టినట్టుగా 

ఇతడు తన |గంథమునకు శృంగార శాకుంతలమని పేరు పెట్టుటలోనే ఆ శిష్య 
త్వము వ్య కమగుచున్నది. 

శాకుంతలము 

ఈ శృంగార శాకుంతలమునకు భారతములోని దుష్యంత చరితము 

కొంతయు కాళిదానుని నాటకము కొంతయు మూలములు. ఈ ౦౦డు మూల 

ములక౦టె భిన్నముగా గవి స్వయముగా కల్పించిన (పకరణములును కొన్ని 

కలవు. ఈ విషయ మీ _(గంథముననే కృతిపతియైన చిల్లర వెన్నయామాత్యు 
డన్నట్లుగా కలదు. ఆ వాక్య మిది: 

“భారతపోక్త కథ మూల కారణముగ( 

గాశిదాసుని నాటక [క్రమము కొంత 

తావకో కక్రికి ఆభిశవథ్రీ వహింప( 

గూర్మి (6 గృతి సేయు నాకు కాకుంతలంబు.” 

కొళిదాసు నాటకములో విపలంభాత్మక మైన ఉ త్తరార్భ మితడు కైకొన 

లేదు. భారతమునందువలెనే పుత్తసహితయైన శకుంతలకు రాజాస్థానమున 
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భర్భసంయోగము కల్లించెను. పూర్వాశ్గమున బుషుల _పార్థన, రాజు నాశమ 

పవేశము, వృక్షజల సేచనావసరమున శకుంతలాదర్శనము, కణ్వుని సోమ 

తీర్థ గమనము, అనసూయా [పియంవదల ఘటనాకుశ౬త, అంగుశీయక పదా 

నము మొదలగు రసవంతములై న అంశములు కాళిదాసు నాటకమునుండి కయి 

కొన్నవే. ఆ పై కథమాతము భారతానుసారి. నూ,తపాయముగా చెప్ప 
వలయునన్న కథా వికాసము నాటకానుసారి యనియు తత్పరిణామము భారతాను 
కారి యనియు జెప్పవలెను. 

నడుమ నడుమ కవి స్వయముగా కల్పించిన ఘట్టములు కొన్ని కలవు. 
'తావకో క్రికి నభినవథ్రీ వహింపి అన్న కృతిపతిమాట వాటివలననే సార్పక 
మగును. కథా (ప్రధానమైన భారతమున ఈషన్నిర్టిప్ప ములును, (వదర్శన 
(పదానమైన నాటకమున ఆన్థానకములునై న కొన్ని సన్ని వేశములను సందర్భాను 

గుణముగ వీరన విపులముగా వర్ణించెను. (ప్రబంధమైన ఈకృతి కా వర్ణన లుచిత 

ములే యగును. ఆవి హ_సీపుర వర్ణన, మృగయా నర్తన మొదలగునవి. 

అన్నిటికంటెను ముఖ్యమైన స్వకల్పన శకుంతలా జనన వృత్తాంత 

కథనము. భారతమున శకుంతలయే తానై యీ వృతాంతమును దుష్యంతు 
నితో చెప్పెను. ఆది సరసముకామి విదితమే. ఆందుచేతనే కాళిదాసు ఆ కథను 

చెలిక త్రెలనోట అతి వినయ లజ్ఞాన్వితముగా నొకటి రెండు మాటలతో సూచించి 

ఆర్జోకిలో విడిచి పుచ్చెను. ఎట్టయిన నా కథ న్ర్రీజనో క్రమగుట కంగీకరింపక 
వీరన దానిని కణ్వశిష్యునినోట చెప్పించెను. ఇతని సంకల్పము మంచిదే 

కావచ్చును గాని, కార్యము మ్మాతము చెడినది. ఏ వికారము నెర్షగని ముగ్గుడెన 

ఆశమబాలకుడు మేనకా విళ్వామి[తుల _ పచ్చిశ్ళుంగారమును మజింత 

పచ్చిగా వర్ణించుట “ముల్లుపుచ్చి కొజ్జడచిన చంది మయినది. వక్ష విశేష 
వివేచన చేయక పోబట్టి ఈ అనౌచిత్యము తటస్థించినది. ఈదోషము పెక్కు 

[గంథములలో కానవచ్చును. దీనిని గురించి నన్నెచోడుని కుమార సంభవ 

పకరణమున స _ప్పబుషలు పార్వతిని వర్ణించిన సందర్భమున వివరించి తిని. 

కాళిదాసు తన నాటకమున మానవపకృతికి మానవేతర[పకృతికి 

బుష్యా శమమున సాధించిన ఆభిన్న సాజాత్యము విన వీరనయు చేజార్చక 

కొంతవరకు సాధించెను కాని, ఆశయమునకు మూలాధారమై దివ్యతేజో 



శ్ర లీ 

రాశియగు కణ్యపాత మీ 1పబంధమున కొంచెము కలుషితమైనది* నాటకమున 
బేదీవ్యమానమ గా వెలుగు నా జ్యోతి (పబంధమున మసకగా నున్నది. ఈ 

(పబంధమున శకుంతల నత్తింటి కంపునపుడు కణ్వుడు పల్కిన పల్కులలో 

ఎంత ఆర్ద్రత ఉన్నను, బుషి ౩నోచితముగాని పేలవత ఆ ఘట్టమునకు కళం 

కము తెచ్చినది. కుమాకైకు ఆయన చేసిన ఉపదేశముకూడ ఆతి చాలనమే 
యైనది. నాటకమున గర్భస్థానమున ఉన్న నాల్గవ అంకముననే కణ్వపా[త 
యొక్క (ప్రవేశ న్నిష్కమణలు జరుగును. పర్యతశిఖరముమీద పెట్టిన అఖండ 

చీపము కొండ కిరుుపక్కలకు వెలుగు నొసగునట్లు నాల్గవ ఆంకమున జ్యోతి 
బర్రె (పతిష్టింపబడిన కణ్యపాాత నాటక పూర్వో త్తర భాగములకు దీ ప్రి నొనగి 

నది. ఉత్తరభాగమున ఆపాత లేకపోయినను, ఆ శేజము అంతర్వాహినిగా 

(పవహించుచునే యున్నది. కణ్యపాత కా మహదత్త్య మ్ | పబంధమున రాలేదు? 

కాళిదాసు నాటకమున వ్యంగ్యముగా బుష్యా(శమమునకు రాజాస్థాన 

మునకు గల తారతమ్య మహ త్రము నాటకముయొక్క పూర్వోత్తర భాగము 
లలో నెంతో సున్నితముగా (_పదర్శింపబడినది. ప్రాణుల పరస్పరసంయోగమున 
కాాశమములు స్థానములు ౩ వాని వినియాగమునకు రాజాస్థానములు నెలవులు. 

అకలుష చి త్తవృ తికి, నిర్మల|పేమకు నాశమములు తావులు ; కాపట్టమునకు 

చితాందోళ నమునకు, అసూయలకు రాజాస్థానములు నిలయములు. కేవల కామ 

_పేరిత మైన దాంపత్యము సౌందర్యసా పెక్ష మైనది. పవితమును, స్థిరమును 

కాదు ఆకామ మను తావు రూపతపోబలముచే ఇాళితమై సౌందర్య నిర పేక్ష 

 మయినపుడు లోకపావనమును దివ్యము నగును. శాకుంతల నాటకమున అంత 

ర్ఫూతమై యున్న జీవిత మహాధర్మము లివి. ఈ మహాధర్మములను పరామ 

ర్మించు నుద్దేశముతో నే ఆ జగదేకకవి భారతకథకు భిన్నముగా ఒక [పణాళికను 

నిర్మించుకొనను. కాశిదాసుడే చేపట్టక పోయినచో శకుంతలా వృత్తాంతమునకు 

లోకముస ఈ పూజ్యతయే లేదు. భారతమునందలి అనేకో పాఖ్యానములలో నిది 

యొకటియ యుండెడిది. పినవీరన భారతానుసారిగా కథను ముగించుటచే 

ఈ |పబంధము నాటక మహ త్ర్వ్వమును కోల్పోయినది. నాటకమునుండి |గహిం 

చిన సందర్భములలో నక్కడక్క.డ సంస్కృత శాక ములను కొన్నింటిని 

చక్కగా తెనిగించెను. ఆ తెనిగింపు ఇంచుమించు శ్రీనాథుని అనువాద పద్ధతిలో 

నున్నది. అందును ్రీనాథుడ. నైషధమున చూపిన శబ్దానుకరణ సమాసాను 
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కరణ చమత్కారము లుండవు. మరి హరవిలాసమునందలి గౌరీకళ్యాణమున 

శ్రీనాథుడు చేసిన కుమారసంభవ క్లోకానువాదమునకు పిన వీరన అనువాదము 
మిక్కిలి సన్నిహితముగా నుండు ననుట సత్యము. గౌరీకళ్యాణమునందు వలె 

శృంగార కాకుంతలమునందును భావానువాదమే (పథానముగా ఉన్నది. కాళ్టి 

దాసుని కవిత్వముతో వీరే కాదు ఏ అనువాదకుడును చెలగాటలాడలేదు. ఈ 

కవియే శాకుంతలమంతయు నాటకముగా తెనిగించినచో. మన వాజ్మయమున 
నాటకము లేని కొజత చిరకాలము [కిందటనే తీరుట యటుండ, సంస్కృత 

నాటకానువాదనులకును మంచి యొరవడీ యేర్పడియుండెడిది. ఆమవాదమునకు 

కొన్ని ఉదాహరణములు :;-- 

“గీవాభజ్ఞాభిరామం ముహురనుపతతి స్యన్దనే బద్ధ దృష్టిః 

పళ్చార్ధన పపిష్ట శృరపతనభియా భూయసా పూర్వకాయమ్ 

దర రర్హావఠీడై శమ వివృతముఖ |భ ంశిభిః కీర్ణవర్మా 

పశ్యోద్మగ పుకత్వా ద్వియతి బహుతరం స్తోకముర్వ్యా ,మృయాతి॥” 

చ ॥“విలు(గొని వెంటవెంట( బృధివీపతి రా శరపాతక్టీతి( దా 

మల(గి మలంగి కన్గొనుచు మార్గము | శేవకు నడ్డగించుచున్ 

నిలుచుచు6 గొంతకొంత గమనించుచు నర్భము మేనిమేసి ద 

ర్భలు వివృతాస్య పార్మ్వముల రాలగ మింటికి. జొకళించుచున్.” 

“అసంశయం క్షతం పరిగహ క్షమా 

యదార్యమసా్య మభిలాషి మే మనః 
కం 4 సతాం హీ సన్రహ పదేషు వస్తుషు 

పమాణ మ_న్లఃకరణః (పవృ త్రయః.” 

ఉ॥ “సందియ మేల యీ వికచసారసలోచన రాజప్పుతి నా 

డెందము మౌనికన్యల( బడిం జననేరదు నిక్కువంబ యే 
చందమునందు సంశయ విచారపదం బగునట్టి వస్తుసీ 

మందమ చి త్తవృత్తులు (ప్రమాణము లుత్తము లై నవారికిన్ =.” 

సె శోకమును శ్రీనాథుడి నచో గీతపద్యమున తెనిగించి యుండును. 
రా 

పిన వీరన వృత్తమున తెనిగించినాడు. స! 
వ 
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ఆనా ఘాతం పుష్పం కిసలయ మలూనం కరరుహై 

రనావిద్ధం రత్నం మధు నవమనాస్క్వాదితర సం 

అఖణ్ఞం పుణ్యానాం ఫంమివన చ త్మదూప మనఘం 

న జానే భోక్తారం కమిహ సముపస్థాస్యతి విధిః” 

చ॥ “గొ కకొని తావి మూరొ,నని [కొవ్విరి, యెయ్యెడ వజనూచి మా 

యని రతనంబు, జిహ్వ చవి యానని తేనియ గోరు మోపి గి 
లని చిగురాకు, లాలిత విలాన నికేతన మాలతాంగి, దా 

ననుభవక ర్త యే ఘను(డొ యా విధియత్న మెజుంగ నయ్యెడున్-” 

ోవాతుం న [పథమం వ్యవస్యతి జలం యుమవ్మా స్వపీతేషు యా 

నాద తే పీయమణవాఒపీ భవతాం స్నేహేన యా పబవమ్ 

ఆద్యేపః కుసుమ (పనూతి సమయే యస్యా భవత్యుత్సవః 
సేయం యాతి శకు_న్హరా పతిగృహం సర్జై ్వరనుజ్ఞాయతామ్.” 

సీ॥ అల పెజుంగక తావకాలవాలములకు నెమ్మితో నిరవొంద నీరువోసి 

[క మవృద్ధి( బొందు మార్గంబు లారసివచ్చి పూటపూటకు+ జూల; (బోది చేసి 

_పేమాతిరేకత( బ్రీయమండనమునకు( జికురాగు కొనగోర చిదుమ వెరచి 

పరిపాటి నల్లిన పసవోద్గమంజైన సఖులు దానును మహోత్సవ మొనర్చి 

తల్లియె పెంచె మిమ్ము నీ తలిరుబోడి, య త్తవారింటి కరిగెడు నా లతాంగి 

శి తిరుహములార' పుష్చితలతిక లార, యనుమతింతురుగాక కళ్యాణయా,త.” 

“నలిన సంభ వు” అన్న నై షధపద్యమును మనమున లక్షించుకొనియే 
పిన వీరన యీ క్లోకమును తెలిగించినాడు. ఆంధీకరణమున కా పద్యము పర 

మావధి యని చెప్ప నొప్పును ఈ పద్యము దానితో తులతూగు చున్నది. 

ోకళాణయాతి” యన్నది ్రీనాభుని (వయోగసరణి నున్నది. ఇది సర్వథా 

దానివలెనే మూలమును వివరించుచు, సమతను పాటించుచున్నది. మూలార్భము 
సీసపద్యమునకు చాలనప్పుడు ఆధిక పాఠకల్పనము చేయుటయు శ్రీనాథుని 

సీసపద్యములనే తలవీంచుచ్చున్నది, 

మణియు నీతడు కాకుంతలమునుండియే కొక, కుమారసంభవము 

నుండియు కొన్ని శ్లోకము లాంధ్రీకరించెను. ఆది విశ్వామితుని తపోవర్గనము 

నకు ముందు చేసిన హిమవద్వర్హన సందర్భము, అందలి తొలిపద్య మాంధక 
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రణ విషయమున సరిగా “తపనీయ దండై క” యన్న నైషధ పద్యమును బోలి 
యున్నది. ఎత్త గీతిమాతము కాళిదాసుని మొదటిక్జోక మునకు సరియైన తెనిగింప్పు. 

అస్తు తేరస్వాం దిశి దేవతాత్మా 
బులి ర ఆలా g 

హిమాలయో నామ నగాధిరాజః 

పూర్వాపరో వారిని ప్రీ విగాహ్య 

సిత; పృథివ్యా ఇవ మానదండ8.” 
థి ళు 

“ఆలరి పెంపొందు పూర్వాపరాంబునిధుల 

నడుమ ధరణికి మానదండంబువోలె 

దేవతాత్మ ధరాధీశ దిగ్విభూష 
పుణ్యనిలయంబు సీహార భూధరంబు.” 

“యం సర్వశై లాః పరికల్ప్య వత్సం 

మేరా స్థితే దోగ్గరి దోహ దక్షే 

భాస్వ ని రత్నాని మహౌషధీశ్చ 

పృథు థూపదిష్టాం దుదుహు ర్థర్మితీమ్॥”” 

“భూధరము లెల్ల దను వత్సముగ నొనర్ప 

పృథునృపాలో పదిష్ట యై [పియముమీజ 
నఖిల రత్నాషధులను జ న్నవిసి పిదికె 

నమర శై లంబు దోగ్ధగా నవని సురభి” * 

“పదం తుషార [సుతిధెతర క్రం 

యస్మిన్న దృష్టా-ఒపి హతద్విపానాం 

విద ని మార్గం నఖరన్హ్ర ము్రి 

ర్ముకాఫల్తెః కేసరిణాం కిరాతాః .” 

వారని మంచుపై బొదివి వచ్చిన పోయిన చొప్పు మాసినన్ 

భూరి నఖథా,గము కమయి పొల్పగు ముతెపుజాలు వెట్టగా 

దా రటు లేగి కాంతురు హతద్విపకేసరి వాససీమలన్ 

వీర కిరాతు లది వనపీథుల సింగపువేట లాడుచున్.” 

ఇతర సంస్కృత గంథములందలి శ్లోకములను తెనిగించి ఆప పద్యములకు 

సండర్భోచితమ.గా వసుత 'గంథమున సాందించుట శ్రీనాథుని మర్యాదయె. 
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జె మిని భారతము 
Qe 

ఇందలిశే లి శాకుంతలమునందు కంటె పరిపక్వముగా నున్నది, అందుచే 

కాకుంతలముకన్న దీని కెక్కువ (పశ స్తి కలదు. ళాకుంతలమున కీ [పశ స్తి 
లేకుండుట కింకొక కారణముకూడ కలదు. భారతానుసారిగా శాకుంతలమును 

| వాసిన వాడెవ్వడును కాళిదాసనాటకము ముందు దానిని బాగున్నదసిపింప 

లేడు. ఆనాటకము ననుసరించి యే (ప్రబంధము రచించినను వెలితిగా 

నుండును. పినవీరన _ ఉఊత్తరభాగమెల్ప భారతానుసారిగా |వాయుటచే 

నాటకము ముందీ [ప్రబంధము వన్నె 'కెక్క-లేదు. ఈ రెండు కారణములచే 

జె మిని భారతమునకు వచ్చిన పశ సి శాకుంతలమునకు రాలేదు. ఈ కథ 

భారత కథా భాగము కనుక యాద్ధ ఘట్టములయందు శైలి, తిక్కన శైలికి 

ఛాయవలె కన్పట్టుచుండును; కాని శ్రీనాథ శిష్యత్వమును దృఢపరచు [పత్యేక 
తయు నందు కలదు. 

ఈ కథ పాండవుల ఆశ్వ మేధమునకు సంబంధించినది కనుక తద్యాగ 

(పయత్న నిర్యహణముల యందు మా|తము వ్యాసభారత మునకును, జైమిని 

భారతమునకును పోలిక కలదు. తక్కిన [గంథమునకు భారతముతో పోలికయే 

లదు. యాగాశ్వ రక్షకుడుగా అర్జునుడు సంచరించిన దేశములై నను అందును 

ఇందును సమముగాలేవు. వ్యాస భారతమున సూచనా మ్మాత్రముగ ఒక వాక్య 

ములో చెప్పబడిన దాక్షిణాత్య దేశములన్నియు జై మిని భారతమున విపులముగా 

వర్జింపబడినవి.వ్యాసభారతమున (బహ్మ విద్యోపదేశము మెండు. ఇందావాసనయే 

లేదు అందలి విశ్యరూప (పసక్రియు నిందులేదు. ఊఉ త్తరాశిశువును శ్రీకృష్ణుడు 
[బతికించుట యు నిందులేదు. ఇన్ని మార్పులిందు గానవచ్చినను, ఈ భేదమునకు 
కారణము (కృష్ణుని మాహాత్మ్యమును కొంచెపరచు నుద్దేశ మేమో ఆని సందే 

హింపవీలులేకున్నది. ఏమన ఇందలి (పధానకథయందే కాక ఉఊపాఖ్యానము 

లందును (శ్రీకృష్ణుని మాహాత్మ్యము బహుధా ఉగ్గడింపబడినది. కుశలవోపాభ్యా 

నము, చందహాస చరి త, _వమీలార్జున యము మొదలగు చక్కని ఉపాభా్యాన 

ములు మహాభారతమున లేనివి ఇందు కలవు. ఈ కథలు చాల రసవంతములుగా 

నున్నవి. ఈ జైమిని యెవ్వరు ? వ్యాస శిష్యుడును, భారత ([పచాారకులలో ఒక 

కన జైమినియేనా ? ఆగుచో గురువుగారి రచనకు భిన్నముగా తానొక భారత 
63) 
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మును రచించెనా ? అదియు అష్టాదళ పర్వ నిర్వహణ సంభృతమా? ఆశ్వ మేధ 

పర్వము ఒకటియేయెనచో దానియం దీ జై మినికి గల అభినివేశమునకు కారణ 
మేమి? యను వళ్నలకు సరియైన సమాధానము కుదురదు. కాని ఈ జై మిని 
నామమును గురించి, మార్కండేయ పురాణ (పకరణమున కొంత చర్చించితి). 

అందు చూడదగును. 

మరి ఈ జైమిని భారత కర్త, భారత మంతను రచిందినచో పోయినవి 

పోగా మరి ఇంకొక పర్యమైనను లభించియుండెడిదే. అట్టిది ఎచ్చటను కానరాక 

పోవుటచే ఈ ఒక్క పర్వమునే ఆతడు (వాసెనేమో యని అనుకొనవలసి 
వచ్చును. మరియు ఇతడు దక్షిణ దేశమున కెక్కువ [పాధాన్యమిచ్చుటచే 
దాక్షిణాత్యుడేమో యనికూడ అనుమానించుట కవకాశమున్నది. ఈ ఊహ నిజ 

మైనచో, ఇతడు ద్వాపరయుగము నాటివాడు కాదనియు వ్యానుని శిష్యుడంతకు 

మున్నే కాడనియు సిదాంతీకరింపవ చ్చును. 
0 



దూబగుంట నారాయణ రవి 

దూబగుంట నారాయణకవి పంచతంతమును 1470 [పాంతమున 

రచించి, ఉదయగిరి (పభువైన బసవరాజున కంకిత మిచ్చెను. ఇది నీతికథా 

సముచ్చయ మన్నమాట లోక మెరిగినదే. నీతికథలు బాలురకు సైతము 

సుబోధముగా నుండగల సులభశైలిలో ఉండుట సమంజసమని సంస్కృత 

పంచతం త మూలకర్త ఆ [(గంథము తదనుగుణమైన శైలిలో వాసెను. 

నారాయణకవి తనకు సహజమైన సరళశైలిలో (గ్రంథమును తెనిగించి 

మూలకారుని అశయమును యథాశక్తి వాటించినా డనిపించుకొనెను. 

ఈ తెనిగింపులో అతడు స్వతంతించి కొన్ని వర్ణ నలుచేసి (గంథ మునకు సొఐగు 

గూర్చెను. ఇతని వర్ణనలు స్వాభావికముగా కథలో పొంది పొసగి యుండును. 

కోతుల చేష్టలు గల ఈ (కింది వర్ణనను చూడుడు 

సీ గుడి యెక్కి తరులపై గుప్పించునవియును 

దరువులపై నుండి దాటునవియు 

నురుతర శాఖల నూగాడునవియును 

(జాకారములు [పాక పాటునవియు 

గోపురంబుల మీద గూర్చుండు నవియును 

గోళ్ళ (బక్కులు ఏపు గోకు నవియు 

నిక్కుచు బొమలె త్రి వెక్కిరించెడు నవి 
యొండొంటితో బోరుచుండు నవియు 

గీ॥ ఇట్లు వానరయాథంబు లిట్టునట్టు 

సహజమగు చాపలంబున సం|భమింప 

వానిలోపల నొక వృద్ధ వానరంబు 

దూరముగ బాణీ తా విధి  పేరణమున. 

ఇతడు (వాసిన నీతివాక్యములు ఒక మారు చదివినంతనే కంఠస్థము 
లగునట్టుండును-చూడుడు. 
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“పొరుష జ్ఞాన కీర్తులం బరగె నేని 

వాని సంసద యొక పూట యైన జాలు 

నుదరపోషణ మాతకై యుర్వి మీద, 

గాకి చిరకాలమున్న నే కార్యమగును?” 

మడికి సింగన కాలమునకు పూర్వమే తెలుగులో ఒక పంచతంత 
మున్నట్టు సింగన సంకలనము చేసిన సకలనీతిసమ్మత మను |గంథమున 

ఆత డుదాహరించిన పద్యములనుబట్టి తెలియుచున్నది. కాని ఆ గంథ మిప్పుడు 

కానరాదు. ఆ ఆ (గంధము నారాయణ కవి నాణికేలు _ప్రమైె యుండును, లేనిచో 

ఆతడు ఈ రచనకే పూనుకొని ఉండడని నా ఊహ. 



బె చరాజు వంకట నాథుడు 

బై చరాజు వేంకటనాథుడు నారాయణకవికి కొంచెము తరువాతి వాడు. 

ఇతడు తన పంచతం తము తెలుగులో భారతము వలె |పసిద్ధమై తాను తిక్కన 

యంత వాడుగా కీర్షి సంపాదింపవలెనను ఆకాంక్ష కలవాడు. ఈ విషయమున 

నీతడు నాచన సోమనాథు ననుసరించెను. తిక్కనార్యుని వలె | గంథమును హరి 

హరాంకితము కావించుటయే కాదు పీఠికను సైతము విరాటపర్వాది యందున్న 

తిక్కన్నగారి అవతారిక ననుకరించియే రచించెను. 

“ఏ చనవు గలదు హరి హర 

సాచివ్యము నొంద నన్యజనులకు మది నా 

లోచింప దిక్క యజ్యకు 

నాచన సోమునకు మజియు నాకుం దక్కన్” అని సగర్వముగా 

చెప్పుకొనెను. 

తన కావ్యము విద్వజ్ఞన సేవ్యముగా ఉండవలెనని ఈతని ఆశయము. 

ఆందుచేతనే ఆ కథలకు అసహజమైనను విద్వజ్ఞనతువ్షికొఆకః ప్రౌఢ ౩లి 

వలంబించెను. నారాయణకవి పంచతం[తము సులభమైన శైలి యందుండు 

టచే పేవలముగా నున్నదని [భమించి కాబోలు ఇతడు నురల ఆ |గంథ్రమునే 

(పౌఢమైన శైలిలో రచించెను. నీతికథా |ప్రచురమైన ఈ కావ్యమునకు సరళ 

శెలి తగియున్నట్టుగా ఉజ్వలమైన శైలి తగియుండదు. రెండు కావ్యములను 

సమాన సందర్భములలో పోల్చి చూచినప్పుడు ఈ కావ్యమునకు ముఖ్య (వయో 
జనమైన సరసకథా పూర్వక నీతిబోధనము నారాయణకవి రచనముననే 
సిద్ధించెనని వ్య క్రమగును, ఇత డిందు [కొ తకథలను జేర్చుటయే కాక మూలము 

లోని పాతల రూప రేఖాదులను సన్ని వేళ ములను పెంచి వర్ణించెను. శబ్దాలంకా 

రముల పైన గూడ ఇతనికి మక్కువకలదు, శే షాద్యలంకారములతో వచన 

మును పైత మితడ పొఢముగ గద్యకావ్య ఫక్కికలో రచించెను. కాని యత 
నికి శబ్ద సార్థక్యము పై దృష్టియన్నట్టు కన్పట్టదు. కీలోత్సాటన మొనర్చిన 
వానరము యొక్క కథ మూలమున చాల చిన్నది. దీనిని ఆరు పద్యములలో 
నారాయణ కవి రచింపగా ఇతడు 22 గద్య పద్యములకు పెంచెను. 



పిడుపరి సోమన 
mm 

ఆం|ధ సాహిత్యమునందు వైష్ణవమతమునకు తాళ్ళపాకవారి వలె 

శై వమునకు పిడుప్పర్తికివులు సేవ చేసిన పుణ్యులు. పాల్కురికి సోమనాథునికి 
ముఖ్య శష్యుడైన శివరా!తి కొప్పయ్యగారి వంశమందే ఈ పిడువ రి కవులుద్భ 
వించినారు. పిడుపర్తి సోమనాథుని తం|డిపేరు బసవ య్య. ఈ బసవయ్య గురు 

దీక్షా బోధ, పిల్లనై నారు కథ, (బహ్మో తర ఖండము మొదలైన (గ్రంథములు 
వాసినాడట. ఇతిడు పిడుపర్తి నిమ్మయ్యగారి పినతం డికొడుకు. ఆ నిమ్మయ్య 

గారు |క్రీ॥ శ॥ 14+0 !పాంతము వాడు కాబట్టి ఇతడు కూడ ఆ (ప్రాంతము 

వాడే యె యు_డుననుట నిజము. కాబట్టి ఈ బసవ కవి యొక్క కుమారుడై న 

సోమనాథుడు పదునై దవ శతాబ్దము యొక్క ఊఉ త్తరార్థమునందు రచనలు చేసి 

యుండునని చెప్పవచ్చును-(1180 [పాంతము). 

ఈయన పాల్కురికి సోమనాథుని ద్విపద కావు మైన బసవపురాణమును 

చంపూ కావ్యముగా రచించి తండి కోరిక మీద మూలక ర్రడ్రైున పాల్కురికి 

సోమనాథు”కే అంకిత మిచ్చినాడు. ఆ తండియే రచన మూలానుసారముగా 

నుండవలెనని కుమారుశ కువదేశించెనుం 

“నీవును సోమెజని ద్విప 

వళి యర్థములు చేయు, మందుల యర్థం 

బావంతయు దిగ విడువక 

యేమియు మున్ముందు లేమి విడకు కుమారా |" 

పాల్కురికి సోమన, పండితారాధ్యుని పద్యములను తన ద్విపదలలో 

నిమిడ్చినట్టు గా ఈ పిడుపర్తిసోమన బసవపురాణ చద్విపదలను తన వద్యము 

లలో చాలవరకు ఇముడ్చగలిగెను. ద్విపదలు పద్యములుగాను, పద్యములు 

డ్విపదలుగాను మారిన |వ;కియలలో ఇటి శ బ్రానువాద ము వాక్యానువాదము సహ 

జమే నని లోగడ చెప్పీయుంటిని. ఇతడు (వతి శివభక్తుని సాక్షాత్తు శివ స్వరూ 

పునిగానే వర్చించును. పాల్కురికి సోమనాథుని వలె కతడును అమితముగా 
వాగ్వ్య్ణయము చేయును. ఒక వాక్యములో సరిపోవు ఒక విషయమును చెప్పు 
టకు వది వాక్యములు వెదజల్లును. పెక్కింటికి సార్దకత ఉండదు. పెక్కు విశే 

షణములకు సుభగత్వ ముండదు. అందుచేతనే కావ్య రసా స్వాదన కుతూహల 

పరులకు ఈ రచన మనోజ్జముగా నుండదు. ఇతడు సహజ కవితాశ క్తి కలవాడే 
అయ్యు మితిలేని భ క్యా వేళమున శబ్దార్థ స్వారన్యము నెడల ఆనాదరము చూపి 
సహజళ _క్రీసి విఫల మొనర్చుకొ నెను, 



నంది వుల్లయ - ఫఘుంట సింగయ 

దూబగుంట నారాయణకవి పంచతం తమును ఉదయగిరి పభువగు 

బసవరాజు కృతి పుచ్చుకొనెను. ఆతని మం|తియగు చందలూరి గంగయామా 

త్యుడు దగ్గుపల్లి దుగ్గన నాచి కేతూపాఖ్యానమునకు కృతిపతి అనియు, ఆ గంగ 
యామాత్యుడే వీరి |పబోధ చం|దోదయమునకు కృతిపతి యని ఇతఃపూర్వము 

చెప్పితిని ఇతడు సాళువ నరసింహరాయలు విజయనగరరాజ్య మేలు కాలమున 

అతనికి సమకాలికుడు. ఆ సాళువరాజు విల్పలమజ్జి పినవీరన జై మినీ భారతము 
నకు కృతిపతి. కావున పిన వీరన, నారాయణ కవి, దుగ్గన, నంది మల్టయ, 
ఘంట సింగయ్యలు సమకాలికులు. ఈ జంటకవులు తమ వరాహపురాణమును 

సాళువ నరసింహరాయని సర్వ సేనాధ్యక్షుడగు తుళువ నరసరాయలకు కృతి 

యిచ్చిరి. ఈ సేనాధిపతియే కృష్ణదేవరాయల తండి. కృతి (ప్రదానము నాటికి 

తుళువ నరసింహరాయ లింకను రాజుగా సింహాసన మెక్క లేదు. ఈ అంశము 

గంథములోనే ఉన్నది . 

కం॥ ధరణినుత దేవకీపుర 

వరనిలయ శ్రీగిరీశ వరసంపన్నే 
శ్వరవిభు తనయా ! సాళువ 

నరసింహనృపాల ! దండనాయక తిలకా ! 

ఈ సాళువ నరసింహరాయలకు తుళువ నరసింహరాయలు సేనాధ్య 

తుడే కాక దగ్గర చుట్టము కూడ. తుళువ వంశపురాజులు దేవకీపుకము రాజ 

ధానిగా (అది నేటి ఉత్తరార్కాడు జిలాలో ఒక పల్పెగా ఉన్నది) ఒక చిన్న 

రాజ్యమును ఏలుచుండిరి. వారికిని, చం|దగిరిరాజులై న సాళువ వారికిని స్నేహ 

బాంధవ్యముళు కలవు, స్వంత రాజ్యము ఏలికొనుచునే తుపవ నరసింహ 

రాయలు సాళువ నరసింహరాయునకు సర్వసేనాధ్యక్షుడై యుండెను. కావుననే 

తన రాజుతో కలసి తానును విజయనగరమునకు తరలిపోమెను. ్రీకృష్ణ్టదేవ 

రాయలు ఈ దేవకీపురముననే జన్మించియుండును. (వభుభ క్రి పరాయణుడై న 
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ఆ సేనాధ్యక్షుడు, తన యేలిక అనంతరము, ఆతనికుమారుని కొలువున కూడ 

సేనాధిపతిగా ఉండి, వాడు అసమర్థుడును నీతిదూరుడును అగుట గమనించి 

విజయనగర రాజ్యమునకు తాను రాజయ్యను, దీనిని బట్టి నండిమల్హ్లయ, ఘంట 

సింగయలు మొదట ఉద యగిరి ఆస్థానమునను పిమ్మట విజయనగర ఆస్థానము 

నను కవులుగా ఉండిరని విదితమగును. ఈ ఇరువురలో సింగయకు మలయ 

మారుత కవియని బికుదనామము కలదు. ఈ మలయ మారుత కవి “మదన 

సేనము” అనుకావ్యము (పత్యేకము రచించెనట. వీరిద్దరు మేనమామ యు, మేనల్లుడు 
నగుదురు మల్లయకు సింగయ మేనల్లుడు. కృష్ణ దేవరాయని అష్టది గజములలో 

నొకడగు నంది తిమ్మన సింగయకు మేనల్లుడు కావున నంది మల్చయకు నంది 

తిమ్మన సాకాత్సొ(తుడు కాకపోయినను మనుమఏఎ వరు" కలవాడు. కృష్ణ 

రాయని కాలమున నంది తిమ్మనయు, విజయనగర ఆస్థానముశ కవిగా 

ఉండుట ఆ తుళువ వంశముతో నంది వంశమునకు గల స్నేహపూర్వక 

సంబంధము మరువరానిది. 

(ప బోద చం (చోధయము 

ఇది యొక అంతరార్థము గల ఆధ్యాత్మకి కావ్యము (Allegorical 

poem): సంస్కృతమున కృష్టమిశుడు (వ్రాసిన నాటకము దీనికి మూలము. 

ఇట్టి నాటక మొకటి బౌద్దమత పరముగా ఆశ్షఘోషుడు రచించెను. అందలి 

శిథిలావశేషము టిబెట్లో దొరికినది. జైనమత పరముగా గూడ ఇట్టి (గంథ 

ములు గలవట. అశ్వ ఘోషుని నాటకములో మానవత్వ మారోపింపబడిన ఆధ్యా 

తిక పాత్రలకే కాక మానవ ప్మ్నాతలకును _పవేశము గలదు. (పటోధ చందో 

దయమున మానవ పాత లేనేలేదు. దీనిని జూచి వేదాంత దేశికుడు విశిష్టాద్వెత 

పరముగ సంకలు సూర్యోదయము రచించెను. వైతన్యన్వామి పెన గూడ నిల్ల 

నాటక మొకటి కలదట. 

'పబోధ చందోదయము తెనుగున నొక అసమానమైన కావ్యమయి 
నది. దీనివలె సమ/గముగా ఆధ్యాత్మికమైన కావ్యము తెనుగున మరియొకటి 
లేదు. సంస్కృత నాటకమును సమ(గముగా తెనుగులోని కవతరింపజేసిన 
వారీ కవులే. సమ[గముగా తెనుగునకు వచ్చిన మొదటి రూపకము |పేమాభి 

రామమనేెడి వీధి, దాని తెనుగే శ్రీ నాథుని |కీడాభిరామము. 
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ఈ కావ్యమును కృష్ణ మిశుడు భారతకథా |[పణాళిక ననుసరించియే 

నిర్మించెను. దుర్మార్గులైన దుర్యోధనాదుల పక్ష మవలంబించి పాండవులను వేరు 
చేసికొన్న చంచల ధృతరాష్టు9ని వలె సహజ చంచల స్వభావము గల 

మనస్సనెడి వాడు మహామోవోదు లనెడి యొక సంతాన వర్గమును లాలించి, 
వివేకాదులనెడి రెండవ వర్గమును [దోసివుచ్చును. దుర్యోధననుకు దుష్ట చతుష్ట 
యము వలె మహా మోహునకు కామ కోధాదులు మింతులుగా నుందురు. 

మరియు, ఆ కురురాజునకు ఆనాడు అవైదిక జాతి యంతయు [పొవయి నిల్చి 

యుండగా. ఈ మోహునకు సైతము బార్వాకాది నాస్తికు అండ యగుదురు. 

ధర్మజున కతని తమ్ములు వలె వివేకునకు యమ నియమాదు లనెడి మంతు 

లును, కృష్ణుడు వలె విష్ణు భక్రియు బాసటయయి శతు విజయమును కాంక్షిం 

తురు. భూ రాజ్యుమునకై కురు పాండవులకు జరిగిన యుద్ధ ము వలెనే ఈ రెండు 

పక్షముల వారికి ఆధ్యాత్మిక రాజ్యాకమణమునక్రై ఘోర యుద్ధము జరుగును. 

పాండవుల వలె వివేకాదులు జ ముంతురు. పు తనాశ ఖిమ్నుడగు ధృతరాష్టు౮నకు 

వ్యాసుడు వలె, మహా మోహనాశ దుఃఖితుడై న మనస్సునకు వె యాసికి విద్య 

జానోపదేశము చేసి శాంతి బచేకూర్చ యత్నించును. భారత చరమ భాగమున 

గల ఉపనిషదర్థ పతిపాదనము వళెనేయీ నాటకమున చరమాంకములలో 

ఉపనిషద్దేఏి ప్రవేశించును. వివేసంయోగమున అమెయందు జనించు పు!తుడే 

పబోధ చందుడు. ఈ కథకు మహామోహాదుల విజృంభణ బీజము, జ్ఞానో 

దయము నిరహణము. 

ఈ నాటకమును తెనిగించుటలో ఈ కవులు కథా సూూతమును గాని, 

శోక [క్రమమును గాని ఎచ్చటను మార్చలేదు. _పబంధమునకు ఆవశ్యకములై న 

వర్ణనలు మా|తము స్యతం|తములై నవి ఆచ్చ టచ్చట ఒకటి రెండు కలవు. 

వాటిలో ముఖ్యమైనది చిదానందనగర వర్ణనము. వేదాంత రాజ్యమునకు రాజ 

ధాని యగు ఆ నగరమనకు ఆ పేరు పెట్టిన ఈ కవుల యొక్క కల్పనాళ క్తి 

(ప్రశంసింప దగును. ఈ పేరు మూలమున లేదు. యుద్ద _పకరణములో చేయ 
బడిన సూర్యా స్తమయాది వర్ణనలు మరికొన్ని కలవు. సంవాదాత్మకమైన నాటక 

మును కథనాత్మకమైన  1పబంధముగ తెనిగించుట, అనువాద సరళికి కష్ట 

తరము. ఈ దుర్శట కార్య నిర్వహణమును ఈ కవులు మంచి నైపుణి జూపి 

చరితార్జులెరి. వాక్య సాంగత్యము చేయు సంధి వచనవ లు మొదలగు నలతి 

(64) 
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మార్పులు తప్ప కొంచమేని మూలాతిక్రమణము లేకుండ నిట్టి యనువాదమును 
నిర్వహించుట చేతనే వీరియ్కు వీరి (గంథము యొక్కయు కీ రి అజరామర 
మయినది. శ్లాకముల తెనిగింపు సయితము శ్రీనాథుడు విన వీరనల వద్ధతియే. 
మూలము నాత్మీ యముగా జేసికొని, వన్నె పెట్టి, [కొ త్త వస్తువుగా _పదర్శించిరి. 

“సంతు విలోకన భాషణ 

విలాస పరిహాస పరిరంభాః 
స్మరణ మపి కామినీనా 

మల మిహ మనసో వికారాయ.” 

“తరుణుల చూపులు మాటలు 

గరగరికలు నగవు బిగువు( గౌగిటిపొందుల్ 

పరికింప నేల ? తత్సం 

స్మరణమె చాలదె మనంబు సంచలపలుపన్ ” 

“ఆహల్యాయె జారస్స్నురపతి రభూ దాత్మ తనయాం 

[పజానాథో న్యాసేద భజత గురో రిందు ర్చలామ్ 

ఇతి పాయః కోవా న పద మతధే కార్యతమ యా 

[శమో మద్చాణానాం క ఇవ భవనోన్మాద విధిమో 

“తన కన్నకూ(తును తాను పెండ్డాడ(డే 

వారిజగర్ఫుండు వావి దప్పి 

బలభేది గొతముభార్య నహల్యం గా 

మించి చెయండి నల్పమేక తప్పు 
కడలేని రట్టడి కొడిగట్టుకొని యైన 

గమలారి గురుతల్పగతు(డు గాండె 

తవననూను.డు తార6 దా న్నాకమంపండె 

యన్న |పాణములకు నడ్డు తలంచి 

మజియు నట్లు జగంబుల మరులు కొల్పి 

యెట్టి నయనాత్ములకు నైన గుట్టు చెడిపి 

కానితోవల నడపించు కడిమి నాదు 

వాలుచూపుల గమి కవలీల గాదె” 



ర్0 

మూ లక్లోకములో ఇం[దునకు _పథ మస్థానము, [బహ్మకు రెండవ 

దియు నీయబడగా, ఈ కవులు మొదటివేల్చునకు రెండవస్థానము తగదని అగ 

స్థానమే ఇచ్చి గౌరవించిరి. మరియు శ్లోకార్థము సీసమునకు చాలకపోబట్టి నుగీ 
వునకు నాలుగవ పాదమును అంకిత మొనర్చి పద్యమును పూర్తి చేసిరి, ఇది 

శ్రీనాథుని ఫకి_కి అనునరణ మని నేను వేరే చెప్పనక్కరలేదు. ఈ కింది 
సీసపద్యము కూడ అట్టిదే. 

“దేవీ జనకాత్మజా దశముఖ స్యాసీ ద్భృహే రక్షసో 

సీతాచైవ రసాతలం భగవతీ వేద!తయీ దానవై 8 
గంధర్యస్య మదాలసాం చ తనయాం పాతాలకేతుశలా 

ద్దెలే్యం[డో ౬ పజహార వహన్త విషమా వామా విధేర్భృ త్రయః.” 

“చాయ చుట్టంగ6 జుట్టి చంక( బెట్టుక పోండె 

ధరణి హిరణ్యాక్ష దానవుండు 
వేద!తయీ కాంత వెన (ముచ్చిలింపండే 

చూజవట్టనయట్టు సోమకుండు 

సామా న్మహాలక్షి జనక భూపాలనం 

దన జెజవట్టండే దశముఖుండు 

కొసరక యమ్మదాలసం గొనిపో(డె పా 

తాళకేతు డను న కంచరుండు 

గాన నింతేసి వారమగా యనంగ 

రాదు పో యెట్టి పుణ్యవర్తనుని కైన 

“సహజ వకంబు గాన సజ్జనుల మేలు 

చూడజాలక విధి తప్ప. జూచెనేని, 

పె సీసపద్యములో హిరణ్యాక్షుని ధ్యాతీదేవిని గురించిన గాథ నూత 

నముగా జేర్పబడినది. 

“నిత్యం స్మరన్దలద నీల ముదార హార 

కేయూర కుండల కిరీట ధరం హరిం వా 

గేమ్మే సుశీత మివ వా [హద మస్తకోకం, 
(బహ్న (ప్రవిశ్య భజ నిరృతి మాత్మనీ నాం” 
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“నందక ధరున్ ఘనపురందర మణి |పతిము 

నిందిర మనోహర ముకుందు హరిం గానీ 

చందన మరాళ విస కుంద ధవళాంగు గిరి 

మందిరు నుమారమణు నిందుధరు( గానీ 

పొందుగ సదా మనసునం దలంచి యిన( జీర 

మందము తత్పరమును. దల(చియైనం 

డెందముల పాపము వడిం దల(గు ఘర్మమున( 

గుంది మడుగుందటియ డించుపడులీలన్ * 

వై ష్రవమతస్థు డైన కృష్ణమ్నిశుడు శ్రీమహావిష్ణువును ధ్యేయముగా 
పేర్కొనగా, అదై్వైతు లయిన ఈ కవులు ఇందుధరుని కూడ పేర్కానిరిం 

అనువాదములో ఇటువంటి భేదములు క్వాచిత్మములుగా ఉండును. అవి |గంథ 

మునకు గుణసంపాదకములేగాని దోషాపాదకములు కావు. 

ఈ నాటకము |పబంధముగా తెనిగింపబడుట ఎందుచేత ? ఆనాడు 

మనదేశమున నాటకములాడు ఆచారములేదేమో యనుకొన్న, అతి,పాచీనములై న 

యక్షగానముల యనికి ' ఇట్టి సందియమును లేకుండ చేయుచున్నది, కాని 

(ప్రబోధ చందోదయము వంటి మార్గనాటక ములు, ఆ యక్షగానముల వలెనే 

ఏ పందిరిలోనో ఆడదగిన వీధినాటకములు కావు. వీనికి సర్వోపస్కార సంప 

న్నములైన రంగ స్థలము లుండవలయును. అటి రంగములు రాజపోషణమున 

కాని నిర్మింపబడనేరవు. ఒకవేళ సరసుడైన ఏరాజైనను ఆ నిర్మాణమునకు 

పూనుకొన్నను, రాజవానీ నగరము వంటి ఒకటి రెండు పట్టణములలో ఒకటి 

రెండు కాఖలు నిర్మింపగలడే కాన్మి సమస్త (పజావినోదార్గమై ఊరూర ఒక 

టొకటి కట్టింవలేడు. నాటకమును నాటకముగానే తెనిగించుట (ప్రదర్శన సౌకర్య 

మున్నప్పుడే చరితార్థ మగునుగాని, లేనిచో వ్యర్థమే యగును. ఏమన, నాటక 

మును (శ వ్యకావ్యముగా పఠించి ఆనందింపు డనుట కవికిని తగదు ; |పజలును 

ఆనందింపలేదు. పఠనార్థ మయియే తెనిగించునపుడు ఆది (శవ్యకావ్య మగుటయే 

ఉచితముగాని నిరర్థక ముగా దృశ్యకావ్యమగుట ఉచితముగాదు. ఈ వృథా [శమ 

మేల యనియే ఈ కృతిక ర్రలును ఆ కృతిపతియుకు భావించి యుందురు. 

పండితరంజక మును శాస్త్రసమ్మతము నగు రంగనిర్మాణమే యుండి ఆ రంగము 
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రాజాదరణపాత మయి ఉండినచో, నాటకము [పబంధముగ మాజుటయు 

తటస్థింపదు. వాటి అభావముననే, మన పూర్వుల నాటకదర్శన కుతూహల 

మును _శవ్యకావ్య [శవణమే కీర్పవలసి వచ్చెను. 

ఆదిగాక, తెలుగు పబంధము ఒక వింత శిల్పనిర్మాణము. సంస్కృత 

మున క్వాచిత్క ము లగు చంపువులు దక్క గద్యకావ్యములు వేణు, పదకావ్య 

ములు వేణు, కథనాత్మకము లగు (గ్రవ్యకావ్యములు వేణు, సంవాదాత్మ క ము 

లగు దృశకావ్యములు వేజు. ఇక తెలుగు (పబంధమో, గద్య వద్య కథన 

సంవాదాత్మక మయి, సమ_ కావ్య భేదములు ఏకత రాశీభూతము లయి 

వెలిసిన సంపూర్ణమూ ర్తి. ఇట్టి వెలక్షణ్యము కలిగిన సమగ సారస్వతమూ ర్తి 

ఏ దేశభాషలలోను లేదు. మనలో పత్యేక గద్యకావ్యములు లేని లోటు, నాటక 

ములును లేవనెడి లోపనును ఈ |పబంధమే తీర్చినది. మరియు వర్ణనాత్మక 

మైన భావకవిత్వము ఇముడ్చుకొన్న దియు సీ [ప్రబంధ మే. ఇది కవితా శక్తుల 

నన్నిటిని నాణవి చూచు స్థానమని మన పూర్వుల అభిప్రాయము. “The parts 
lose their individuality in the finished whole’ (04116౧) 

ఇతర కవులకంటె (పబంధక ర్తలే పెద్దలని మనవారు కొనియాడుటయు ఆందు 

చేతనే, వాళ్చాత్యాధునిక విమర్శకులు కొందజు, కవితాశ క్తి సంపూర్ణవ్యక్తికి 

Epic (| పబంధము) వలె ఏ కావ్యభేదమును జాలదని, దానిని నిర్వహించినవాడె 
మహాకవి యని ఒక క కాసిద్ధాంత మును (పతిపాదించిరి. అట్టి (ప్రబంధము [పద 

రన సౌకర్యము లేని నాటకము కంటె వాజ్మయమున చిరస్టాయిగ నుండు నను 

నాళశచే [ప్రబోధచందోదయము వంటి నాటకములు తెనుగున [ప్రబంధము లము 

యుండ వచ్చును. 

వరాహా పురాణము 

ఇది వరాహవిష్టువు భూదేవికి చెప్పిన పురాణము. కావున దీనికి వరాహ 

పురాణ మను పేరు వచ్చినది. ఈ కవులు రచించిన ఈ రెండు [గంథములలో 

(ప్రబోధ చం[దోదయమునకు వచ్చిన వ్యాతి వరాహపురాణమునకు రాలేదు. 

ఆనాడు ఈ పురాణముపై గౌరవముండవచ్చును గాని, కాలము గడదచినకొలడి 

పబంధరుచి |పచురిత మగుటచేత కొన్ని పురాణములపై (ప్రజాదరణము 

తగ్గెను. వాటిలో ఇది ఒకటి. అదియునుగాక ఏవో కొన్ని ఉపాఖ్యానములు తప్ప 



ర్ 10 

రసవత్క_ విత్వమునకు అక్కరకు రాదగిన |గంథభాగిము చాల తక్కువ 

అందుచేతనే కాబోలు పీరు [గంథమంతయు తెనిగింపక ఉత్తరభాగమును విడిచి 

పుచ్చిరి. మూలమున |వతదాన భాగవమువరకు తెనిగించి ఫల |శుతి చెప్పి గంథ 

మును ముగించిరి. మూల గంథముతో కొంత భాగమే తెనిగించినకు ఈ తెలుగు 

(గంధము. 12 ఆళ్వాసముల వరకును పెరిగిన ద. దీనికి కారణము రసనవంతము 

లయిన కొన్ని ఉపాభ్యానములను వీరు వి స్తరిం_ [వాయుట. ఆ ఉపాక్యానము 

లలో ముఖ్య మైనవి (1) దుర్ణయోవపాఖ్యానము, (2) గౌతమ్యుపాఖ్యానము, 

మణిని బలాత్కారముగ ఆపహరింపజూచెను. నిసృహాయుడెన ఆ బుషి నను 

గహించి శ్రీమహావిష్ణువు సాషాత్కరించి దుర్భయుని శిక్షించెను. బుషికి విజయ 

2, గౌతమ్యుపాఖ్యానము : 

ఇది గోదావరినడియొక అవతరణకు సంబంధించిన కథ. ఈ కథ 

లోక|పసిద్ధ్దమే. ఒకప్పుడు. ద్వాదళవక్ష ఇామము సంభవింపగ బుషులందరును 

ఆహారార్థమై గౌతమబుషి ఆశమమునకు చేరిరి. ఆయన ఒకప్పుడు తపస్సుబే 

(బహ్మను మెప్పించి సస్యసంపన్న వేత వరమును పొందెను. ఆ సంగతి 

యెకిగియే మనులు ఆయన ఆశయము చేరిరి. ఇామకాలానంతరమున ఆ అతి 

ధులు తమ తమ నివాసములకు తరలిపోవుచు గౌతముని వంచింపవలె ననెడి 

దుర్చుద్ది పొడమి ఒక మాయాగోవును సృజించి, తమకు అన్నముపెట్టి ఆదరిం 

చిన పుణ్యునివే తము పె (తోలిరి. ఆ గోవు సస్యము మెయుచుండగ గౌత 

ముడు దానిని నోటీతో ఆదలించెను. తపోమపాతమైన ఆయన వాక్ తీక్షణత్వ 

మచే కాబోలు ఆ గోవు చచ్చిపడెను. ఆ మునులు తమ తం తము ఫలించినదని 

సంతసింది గొతమునిమీద గోహత్యాపాతక మును ఆంటగట్టిరి ఆయనయు తనకు 

నిషా రణముగ చుట్టు కొన్న పాపమువకు ఎంతో వగచి శివుని గురించి ఘోర 
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తపస్సు చే చెసి ఆయనను మెప్పించెను గంగాధరుడు తన జటా వ్యూ హమున 

తాండవించు గంగలో ఒక పాయను విడిచి గౌతముని వెంట పంపెను. ఆ 

[ప్రవాహము గౌతమ సన్యక్షే। తమున చచ్చిపడి ఉన్న గోవు మీదుగా [పవ 

హించుచు పోయెను. గౌతముడు తన పాపక్షాశవనమునకు సంతోషించెను. ఆయన 

పేరుమీద ఆ | పవాహము గౌతమి యనియు, గోవును _బతికించి ఇచ్చుటచేత 

గోదావరి యనియు లోకమున _పసిద్ధి పొందెను. 

2 ధర్మ వ్యాధ వృ త్రాంతిము : 

ధర్మ వాాధునకు అర్జుఫక ఆను ఒక కూతురు కలదు. ఆ కన్య విద్యా 

వినయ సంపన్నురాలు. తండ ఆమెకు తగినవరుని అన్వేషించుటలో మతంగ 

ముని కుమారుడు ఆ కన్యకు తగిన వాడని యెంచి మతంగునితో నం(ప్రదించి 

ఆ యువకునకు ఆ కన్య నిచ్చి వివాహము చేసెను. కాని ఆమె కాపురము తండి 
అనుకున్నట్లు సాగలెదు. ఆ సాధ్వి ఆత్తవారి ఇంట పలుపాట్లకు లోనై తండి 

వద్దకు వచ్చి తన కష్టములు వెళ్ళబోను నుకొనెను. ధర్మ వ్యాధుడు ఆమెతో 

మతంగాశ మమునకు పోయి ఆమ ఆ త్త మామలకును, భర్తకును సాంసారిక 

ధర్మములను బోధించి మంచి మార్గమునకు తిప్పెను. అంతటితో అర్జునిక 

భరతో సుఖ జీవనము చేయగలిగెను. 

ఈ మూడు ఇతి వృత్తములును రసవంతములు గావున వీటిని ఉపా 

భ్యానములుగా రచించుటలో రస సంపాదనమనెడి దృష్టి నిలిపి మూలములో 
లేని వరనములతో. ప్మాత చితణముతో చక్కని ఖండ కావ్యములుగా తీర్చి 

ఇం | ట్లు 

దిద్దరి. 

ఇటువంటి ఉపాఖ్యాన రచనా నై పుణిని బట్టియైనను వరాహ పురాణము 

సరసులకు ఆవశ్యపఠనీయము కాదగిన _గంథము. తక్కిన భాగములలో గల 

దాన ధర్మములు, (వతానుష్టానములు మొదలగునవి మత సంబంధము గల 

సదాచార బోధకములు. ఆ భాగములు ధర్మశాస్త్రముల వలె చదువదగినవి. 

రసము మాట ఎట్లున్నను శబ్ద గుంఫనమున (పటోధ చంద్రోదయము 

కంటె ఈ పురాణమే మే లరముగా నున్నదని సాహసించి చెప్పవచ్చును. 

శ 



కొరవి గోపరాజు 

గోపరాజు శ్రీనాథ యుగములో తుది దశాబ్దిలోని వాడుగా పొడకట్టును 

ఆపై పబంధ యుగమని చెప్పదగిన పదునారవ శ తాబ్బమున గూడ ఇతడు 

కొంతకాలము జీవించి యుండవచ్చును. అయినను, ఆ శతాబ్దికి [ప్రబంధ యుగ 

మని పేరు తెచ్చిన 'పబంధ క ర్రలలో ఇతడు చేరడు. పెద్దనాదుల [ప్రబంధము 

లకు గల విశిష్ట లక్షణములలో ఒకటియు. ఈతని ద్వా తింశికకు వట్టదు. 

కాబట్టి ఇతనికి శ్రీనాథ యుగముననే స్థాన మొసగుట న్యాయము, ఆ యుగ 

ములో వనె. ప కెక్కిన 'పెద్దకవులలో పీల్ణల మల్లే పీసవీరన ఒకడు. అతడు తన 

జెమినీ భారతమును 14రర5-9కి మధ్య విజయనగర రాజ్యమేలిన పాళువ నర 
సింహ రాయలకు అంకితమిచ్చుటచేత ఆ |గంథ రచనా కాలము 1490 [పొంత 

మని చెప్పవచ్చునని ఇతఃపూర్వము చెప్పితిని. గోవరాజు పూర్వకవి స్తుతిపర 

ముగా 1వాసిన ఈ కింది పద్యములో వినవీరవను కూడ గణింగెను. 
జా 

“అనఘు హుళక్కి భాస్క్రరు మహామతి పిల్చలమళట్ణి వీర రా 

జును ఘను నాగరాజు కవి సోముని తిక్కనసోమయాజి కే 

తన కవ్కి రంగనాధు నుచితజ్ఞుని నెజ్జన నాచిరాజు సో 

న నమరేశ్వరున్ తలంతు మత్కు ల చందుల సత్క_వీందులన్ ” 

ఈ పద్యము బట్టి విశవీరన, గోపరాజునకు చాల పూర్వుడని అనుకొన 

రాదు. కొందరు కశలు తమ సమకాలీన కవులకు కూడ నమస్కార పద్యములు 

సమర్పింవట కలము. సమ వయసుులయెశ సమూాలము వారియెడ ఆసూ యా 

ద్వేషములు కల క వులున్న టుగానే గౌరవాభిమానము గల కవులును ఉందురు. 

ఈ గోపరాజునకు పినవీరన యెడ ఆట్ట భక్తి భావము కలదని మనము తలంప 

వచ్చును. కాబట్టి పినవీరన గోపరాజునకు ఇంచుక పూర్వుడై అతని కంటె 

ముందు (గంథ రచన చేసినవాడై యుండుము. అదిగాక ఈ పద్యములో గోవ 

రాజు తనకు ఇచ్చ వచ్చిన కవులను కొందరను మాతమే పేర్కొనెను. కాని 

వాజ్మయమున తనకు పూర్వము ఖ్యాతి వహించిన కవులందరను స్మరింపదలప 

లేదు కానిచో ఈ పద్యమున శ్రీనాథుని నామము లేకపోవుట సమర్థనేయము 



618 

కాదు. కాబట్టీ పినవీరన కంటె కొంచెము అనంతర కాలము వాడైన ఈగోప 

రాజు 1500 [వాంతమున ఈ దాాతింశిక రచించి యుండును. ఇది ఇట్టుండ 

గోపరాజు [గంథావతారికలో చేసిన తన వంశావతార వర్ణనను బట్టి ఆతడు 

15 వ శతాబ్ది మధ్యకాలమువాగ్రై యుండునని చరిత పరిశోధకులు ఊహపడిరి. 

కాని పిన వీరన ఆ శతాబ్ది తుది వాడగుటచేత అతనిని స్తుతించిన గోపరాజు 

ఆ శతాబ్ది మధ్యకాలము వాడై యుండట పొసగదు. వంశావతార పద్యములను 

వ్యాఖ్యానించుటలోను, తరములను లెక్కి ంచుటలోను, తరముల కాలపరిమితిని 

నిర్ణయించుటలోను చర్చిత పరిశోధకులకు ఏకాభి పాయముండదు. ఆ చారి తక 

సాక్యము కంటె ఈ సారస్వత సాక్ష్యమే బలవత్రర మనుటలో తప్పులేదు. 
అ వంశావతార వర్ణన బట్టియే కొందరు చారి;తకులు, గోవరాజు పదునైదవ 

శతాబ్దిలో తుది దశకము వాడై యుండవచ్చుననియు నిర్ణయించిరి, ఈభేదము 

నకు కారణము తరమునకు ఇన్ని సంవత్సరములు ఆని నిష్కర్షగా ఎవరును 

చెప్పలేకపోవుట, అది |బహ్మ కూడ చెప్పదగినదికాదు. 

దా తింశిక 

ఈ యుగమున పుట్టిన కథా కావ్యములలో ఆధిక సంఖ్యాకక థలు కల 

గంథము సింహాసన ద్వాాతింశిక. జక్క-న | గంథమువలె ఇదియు వికమార్కుని 

చరితకు సంబంధించినదే కాని ఈ రెండింటికి కొంత భేద మున్న ది. జక రన, 

వికమార్కు_ని జననాడికముతో [గంథము (ప్రారంభించి ఆతని సాహస కృత్య 

ములలో కొన్నింటితో గంథమును పూరించి వె భవో పేతముగా రాజ్య పాలన 

చేయటతో ముగించెను. అనగా జక్కన గంథము వికమాడ్కుని జీవిత కాల 

ములో నడచిన ఉదంతములు గలది. ద్వా[తింశికలో విికమార్కుని గురించి 
చెప్పబడిన కథలన్నియు ఆ మహారాజుయొక్క_ జీవితానంతరము సింహాసన 

సాలభంజికలచేత భోజమహాం+జునకు చెప్పబడినవి. జక్కన వికమార్మ్శ 

చరిత్రలో సాహసాంకుని మహా గుణములకు ఉదాహరణముగ పది, పం! డెండు 

కథలు మాతమే కలవు. ద్వాతింశీకలో ఆల్టివి ముప్ప3 రెండు కలవు. ఈ 

రెండింటను సమముగా ఉన్నవి కొలది మాతమే. మరి జక్కన [గంథములో 
చం[దగు ప్తుని కుమారులు నలుగురిలో విక్రమార్కునకే మాతామహని రాజ్య 

మును తతియత్వమునుబట్టి తండి ఇచ్చినట్టు కలదు. ద్వాతింళ కలో 

65) 
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ఆ రాజ్యము భ రృహరికి సం _ మించినట్టును, అతడు దుశీలయగు భార్యచేవంచి 

తుడై వైరాగ్యమవలంవించి రాజ్యమును 'వికమారు =. నకు సమర్పించి తపస్సున 

కేగినట్లును కలదు. భర్తృహరి వైరాగ్యమునకు కారణభూతమైన రసాభాసకథ 
రెండింటను కలదు. కాని భ ర్రృహరిచేత వి|క మార్కు. నకు రాజ్య (పదానము 

చేయబడినట్టుగా జక్కన !గంథములో లేదు. జక్కన [గంథమునకు మూల 
మెదియో తెలియదు. ఆతడు (గంథావతారికలో మూల్నగంథము సంగతియే (వస్తా 
వించలెదు. గోపరాజు మాత్రము తన ,గంథము అనువాదము అని స్పష్టముగా 

చెప్పెను, 

ఉ॥ ఈ సరసో క్రి కావ్యమొక డిమ్ముల సంస్కృతభాష నచ్చు గా 

చెసిన నట్ల వీడు మరి సేయుట యేటిది యంచు జెప్పగా 

చేసి ఆనాదరం బుకక సేయకుడీ, విలుకాడు తూటుగా 

నేసిన నండె పార మటణి యేసిన వానిద సూటిగావునన్. 

ఓక సంస, బ్రాలత [గ ం౦థమును తాను ఆనువదించుచున్నట్టు ఆతడు ఈపద్య 

ములో సృష్షీక రిం చెను. సంస్కృతమున వికమార్కుని కథలుగల ఒక గద్య 

పద్యాత్మక (గంధ మున్నది. అది గోపరాజు ద్వాతింశిక వలెనే భోజరాజు 

సకు ముప్పుదిరెండు సాలభంజికలచేత చెప్పబడిన విక్రమార్కుని మహాగుణ 

కథనముగల (గంథము. ఉస,కమ ఉపసంహారములలో ఈ రెండు [గంథములు 

ఏకీభవించుచునే యుండ ను. కావున గోపరాజు దా్యాత్రింశికకు ఈ సంస్కృత 
(గంథమే మూల మనుకొనుట భావ్యమని తోచుచున్నది. కాని గోపరాజు ఆ 

మూలమున నామమాతముగానై నను కానరాని అనేక శాస్త్ర విషయములకు (పవే. 

శము గలిగించి ఆ యా కాన్రమలలో తనకుగల విజ్ఞానపారంగ త్వమును 

చూపుటకు చాల గంథమును పెంచి |వాసెను. నన్నెచో డునివల ఇతడు కూడ 

చతుర్దశ విద్యలను చతుష్షష్టి కళలను ఎరిగి యున్నవాడే కావ్యము [వాయవలె 

ననెడ? వాయగల డనెడి ఒక ఉద్దేశము కలవాడు. ఇడి పాండిత్య పక్ష 

పాతము గల ఉద్దేశ మైనను కావ్యములు ఆనందదాయకములే కాక విజ్ఞాన ప్రద 

ములు కావలెననేెడి (పాచీన సం|పదాయమునకు అనుగు ణముగా ఉండుటబట్టి 

ఆ కాలమున ఆది లోకస్తుతి పాతముగా చెల్లుబడి అయ్యెను. ఆ సంస్కృత 

[గ్రంథములో ఉన్న కథలన్నియు యథాతథముగా ద్వాతింశికలో లేవు. రెంటికి 

కొంత భేదమున్నది. ఆసలు ఈ వ్నికమార్క చరిత్రకు కథా సరిత్సాగరము 
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మూలము. గో గగ రాజు సంస్కృత విక్రమార్క చరిత అనువదించువవుడు ఎడ 

నెడ తనకు నచ్చినప్పుడు కథాసరిశ్సాగరమునుకూడా అనుసరించి యుండును. 

అంతేకాదు. సందర్భమును గల్పించుకొని హర్దుని నాగానంద నాటక కథను, 

ఆమూలా[గము ఆనుసరించుటయేకాక, అందలి శ్లోకములను కూడ పెక్కింటిని 

తెనిగించెను. కాబట్టి ద్వాతింశికకు యథార్థమైన మూల [గంథము ఇది యని 

చెప్పలేము. కాకపోతే అతడు సేచ్చా విహారము చేసినను ఇది యొక 

సంస్కృత (గంథమునకు అనువాదమేయని ఒప్పుకొనెను. కనుక ఆ [గంథము ర్క 

త ఇమ 

పెనిపే5ొ..న్న ” ద్యపద్మాత్మక వికమార్మ చర్మితయెయని భావించవచ్చున 

మరి ఇతడు అచ్చటచ్చట [పప్రసంగవళశమ'న వివరించిన అనేక కాస్త విషయ 

ములు ఆ సంన్మృత [గంథమున లేవని చెప్పితిని. ద్వా తింశికబో ఆంధ 

చృందోవ్యాకరణ విషయ 'పసంగము కూడ గలదు. ఈ శాస్త్ర 'వసంగము ఆ 

సంస్కృతమున ఉండుట పొసగదుకదా: ఆ సంస్కృత గంధక ర్ర ఆం ధుడె 

యుండి న్వకీయభఖాషావ్యా కరణ ఛ్చండస్సులను ఇతర భాషల వారికి విక 

కరించుటకు ఆశాస్త్ర ససంగము చేయ వచ్చునేమోగాని ఆ,గంథక క్ర ఆరు 
డును కాడు ఆ [గంథమున ఈ ఆంధ భాషా విషయములును లేవు. 

జక్కన తన ,గంథమును వబంధశయ్యలో రచింపకవలెకని దాని 

పౌఢ|పబంధ యశము రావలెనని సంకల్పించి అందు కృతక్చతు? డర: ను 

గోపరాజు (పౌఢశతై లిలో దీనిని మహా_పబంధముగా సంతరించవఠనని పాటు 

పడలేదు. ఎంత పాటుపడ దలచినను ఈ కథలకు _పాఢ కావ్యత్వసిద్ధి కలుగ 

దని ఆతడెరుగును. అందుచేతనే ఇతడు శయ్యా సౌందర్యమునె స్ట ద్శష్షి 

నిలువక కథా కథనమే లక్ష్యమగా రచనను సాగించెను. ఒక్కా క్కచో వర్ణ, 

వసు తత్వమును బట్టి పౌఢశె లి గోచరించెడి సంద ర్భములును కలవుగాని ఆవి 

ఆతని సహజ ధారాళ శె లికి అపవాద ఘట్టములు, గోపరాజు శైలి గౌరన శైలి 

వలె ఇంచుమించు వ్యావహారికభా షకు సన్ని హితముగా నుండును. కొన్ని 

లోకో కులు వ్యాకరణ విరుద్ధములుగా నున్నను వాటిని యథాతథముగా [పయో 

గించునే కాని నిర్గుష్టముగా నుండునట్లు సంస్కరించుటకు పాటుపడడు. ఇన్ని 

ఉత్తమ గుణము లున్నను ఈ[గంథము నిన్న మొన్నటిదాక మరుగుపడి 

యుండుటకు కారణము విద్వల్లోక మునకు జక్క.న [గంథము నందున్న గౌర 

ce 
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వము దీనియెడ లేకపోవుటయే. దానికి కారణము జక్కన శె లిలోగల ఆకర్షణ 

శ కి. ఇంకొక విషయము; గోపరాజు తన [గంథమును కూడ హరిహర నాథు 

నకే కృతి ఇచ్చెను. అయినను తిక్కనవల్కె నాచన సోమునివలె కాక హరి 

హరులకు విడివిడిగా పద్యములు సమర్ప్చించెను. 



వెన్నె లకంటి అన్నయ్య 

వెన్నెలకంటి అన్నయ్య అను కవి షోడళశకుమార చరిత ఆను 
(గంధమును రచించెను. కాని, ఆ పోడశకుమారచరిత [గంథము సంపూర్ణ ముగా 

దొరకలేదు. అందులోని కథ ఇట్టుండును. 

జనమేజయుని రెండవకుమారుడై న కమలాకరుడు ఇందు నాయకుడు. 

అతడు (శ్రీకృష్ణుని వర్మపసాదమున జన్మించెను. జనమేజయుని పెద్ద కుమారుడు 

శతానీకుడు. తం్యడి అతనిని రాజ్యమునకు అభిషిక్తుని చేసి రెండవ కుమారునికి 
యువరాజు పట్టము కట్టి, తాను భార్యలతో తపస్సున కేగెను. కమలాకరుడు 

ఎనమండుగురు మం|కికుమారులతోన్కు నలుగురు దండనాయక తనయులతోను, 

ముగ్గురు పురోహిత పుతులతోను కలిసి ఉద్యానవనమున కాలక్షేపము చేయు 
చుండగా ఒక సాధకుడు చేరవచ్చెను. వాడు ఒక సిద్ధుని కొలిచి ఆతనిపనుపున 

ఒక దుర్గ టన కార్యము సాధింపబోవుచుండెను. వింధ్యాటవిలో ఒకచోట ఒక 

శింశుపా తరువు, దండపారావతాక్షుడను నాగరాజువద్ద వై డూర్యకాంతి అనేపేరు 

గల ఖడ్గమును, వహ్నిదీధితి అను పేరు గల దివ్యరత్నమును కలవు. 

ఆ వాలు ధరించినవాడు ఏడుదీవులను ఏలును. ఆ రత్నము చెంత నున్నవానికి 

అఖిల సిద్ధులు కలుగును. ఆ సాధకుడు వాటిని సాధింప బోవుచుండెను. 

రాకుమారుడు వాని సమ్మతిమీద తన మి|తులతో వానికి తోడు పోయెను. 

సాధకుడు ఆ శింశుపాతరువు [కింద గల ఆగ్నికుండంబున ఖదిరేంధనంబుల 

(వేల్వదొడంగెను. అంతలో ఒక సుందరి విభమంబుతో అచ్చట కరుదెంచెను. 

ఆ సాధకుడు దాని విలాస విభమములకు మురిసి, మంతతం తములు మరచి 
సంయమ| భమ డై పోయెను. అంతలో పారావతాక్షుని పనుపున ఘోరమయిన 
భూకకోటులు ఆ సాధకుని పొదవి, ఆగహముతో వాని కడ కాలు బట్టి దూర 

ముగా విసరివెచెను. ఆ సాధకుని వెదకుటకు షోడళకుమారులు ఆందరు అన్ని 

వంకల ఆ మహాటవి చొచ్చి వెదకి వెదకి దిగ్భృమ నొంది, వచ్చిన జాడ నెరు 

గక ఒండొరుల పొడగానక తిరుగుచుండిరి కమలాకరుడు కొన్ని దినంబులు 

మితుల వెదకి వారి నెందును కానక్క ఒకనాడు ఒక ఏటిదరిని అరుగుచుండెను. 
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అంతలో ఒక కిరాతకుడు ఆ నదిలో ఒక మొసలిచే పట్టుబడి ఆర్తితో మొజ 

సెవైను. రాకుమారుడు వెంటనే దానిని సంహరించి కిరాతుని నీటినుండి వెల్వు 

దించెను. వాడు కృతజ్ఞతతో కమలాకరుని తన ఇంటికి ఆహ్మాగించి, కిరాత 

పల్లెకు తోడొనిపోయి సమ స సమ్మదాచారములు నడిపి, ఒక రమ్య సదనం 

బున ఆతనిని విడియించెను. ఆనాటి నిశాసమయమున రత్న దీపవిభాసితం బగు 

ఆ నివాసము కలయ కన్గొనునప్పుడు అచ్చట కట్టివేయబడి యున్న ఒక నెమలి 

అతని కంట బడెను. అతడు దానిని పీయమార జూచి అంగకమును దువిర్ష 

దాని కట్టుతాడు విప్పెను. అంతలో నెమలి కమలాకరుఏ మితులలో ఫీమ 

భటుడు అను పేరు గల మ్మితుడుగా మారి, రాజకుమారునికి (మొక్కెను. 

అతడు అద్భుత మోదమగ్ను డై మితుని ఆదరించి 'నీ కీ రూపము ఎట్లు వచ్చె” 

నని అడుగగా, ఆతడు తన కథ చెప్పదొడగెను. ఇక్లే తక్కిన మితులుగూడ 

ఒక రొక్క_రే రాకుమారుని కలసికొని, అమృతములైన తపు తమ ఆకుభవ 

ములను చెప్పిరి. తుదకు కమలాకరుడు మాళవదేశపు రాజకుమా ర్రెను వివాహ 
మాడి మితులతో కలిసి హ స్తినాపురము చేరెను. 



శ్రినాథయుగ సింహావలోకనము 

తెలుగు వాజ్మయ చరిత్రలో “ఈ యుగమునకు ఈ లక్షణమని”ో 

నిరపవాదముగా నిష్కర్షగా నిర్టేశించుట చాల కష్టము.అనువాదయుగ మనుకున్న 

కాలమున స్వతం[త |గంథములు పుట్టుటయు స్య్వతం|తయుగము అనుకున్న 

కాలమున అనువాదములు వెలయుటయు పురాణయుగము అనుకొన్న కాలమున 

(పబంధములును, పబంధయుగము ఆనుకొన్న కాలమున పురాణములను రచింప 

బడటయు మొదలగు ఆన్యోన్య సంకమణము ఆదికాలము నుండి నేటి కాలము 

వరకును సాగుచునే ఉన్నది. కావున ఏ యుగమును గురించియైనను మనము 

చేయు సిద్దాంతము స్థూల రూపముగానే యుండును. 

శ్రీనాథుని యుగమును సంధియుగమని కొందరు అందురు. ఇది 

ఆంగ్లమున Age of Transition అను పదమునకు సరియైన తెనుగుగా 

కలి;ంపబడిన వేరు, (శ్రీ రాథుని యుగము ఒక ఆర్థమున సంధి యుమనుటి 

నిజమే కాన్హి ఆది Age of Transition మాతము కాదు. ఆంగ్లభాషలో 

సంధియుగ మనగా ఇట్టది వ కొన్ని ఊఉ తమ లక్షణములతో ఒక మహా యుగము 

కొంత కాలము నడచి ఆగిపోయిన పిమ్మట మరికొంతకాలమునకు మరికొన్ని 

ఉత్తమభిన్న లక్షణములతో ఇంకొక మహాయుగము ఆవిర్భవింపనుండ గా 

ఆ రెంటికి నడుమ చెప్పదగిన స్వతంత లక్షణము లేవియు లేక అవ్యవస్థిత 
ముగ, అృపధానముగ ఉండెడి కాలవ్యవధికి Age of Transition అని పేరు. 

శ్రీనాథయుగమును మన వాజ్మయ చరిితలో ఆవ్యవస్థితమని, ఆ(పధాన మని 

గాని తఅంచుట వివేక లక్షణము గాదు. కావున ఈ యుగమును ఆ ఆర్థమున 

సంధియుగ మనరాదు. 

భారతకవులు పురాణానువాదమునకు దాగిచూపిన గురువులు. శ్రీనాథ 

యుగమునందలి కవులలో ముఖ్యుడైన శ్రీ నాథుడు సంస ,ృిత కావ్యానువాదము 

నకు దారి చూపిన గురువు కావున సంస్కృత ఆం క్రీకరణచరి తలో భారత 

కవుల కున్నంత (ప్రాధాన్యము శ్రీనాథునకును కలదు. అంతేకాక గత శతాబ్దుల 
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లోని పురాణాదులును, భావి కాలములోని [పబంధములును సంగమించిన తీర్ధ 

స్థలము శ్రీనాథుని యుగము. ఈ ఆరముశ దీనిని సంధియుగ మన వచ్చును. 

మరియు ఈ యుగమునే పబంధపూర్య యుగమనియు చెప్పవచ్చును. 

అనగా ఆచ్చట [పబంధముల ఆవిర్భావమను సూచించు దానికీ అవ్యవహిత 

పూర్వముగ పవర్షిల్లినకాలము. అని అర్థము. సూర్యోదయమునకు అరుణా 
దయమువలె, [ప్రబంధ యుగమునకు శ్రీనాథుని యుగము, (పబంధ పూర్వ 
యుగమనెడి పేరునకు అర్హత గణించుకొన్నది. ఇంచుమించు By శ; 1850 వ 

సంవత్సర మువరకును భారతి,రామాయణముల అసువాదములే (ప్రధాన వాజ్మయ 

[క్రియ యెనడి. |కీ॥శ॥ 1500 సంవత్సరముల నుండి స్యతం|తములె న ఆంధ 

[ప్రబంధము లవతరించినవి. ఆ పురాణాదుల అనువాదములకు ఈ |పబంధముల 

స్వతం[తతకు నడిమి కాలమయిన శ్రీనాథుని యుగము ఆ |పబంధ [పచారము 
నకు దారి చూవినది. ఈ యుగములో కొంత వాజ్మ్యయభాగ ము ఆఅఆనువాదముగాా 

మరి కొంత న్యతంత్రముగా, ఇంకొక కొంత యధోచితామసరణముగా నానావిధ 

ముల ఆవిర్భవించి, సంస్కృత సారస్వత కరావలంబమును వదిలిపెట్టియు 
వదలి పెట్టని రీతిగా చాలదూరము నడచి కాలు నిలువదొక్కుకొన గలిగినది. 

ఈ యుగములోని మహాకవుల కృష యంతయు ఉ_త్రరకాలమున జరుగబోవు 

|పబంధ సరస్వతీ వహారమునకు మెత్తని పూలదారులు పరచుట మైనది. ఈ 

మహానుభావులే _వబంధనాటక |ప్రదర్శనమునకు పూర్వురంగ [పవర్తకులు. 

వీరు నెరవేర్చిన |పసావన కనుగుణముగానే [1పబంధ నాటకము [పదర్శింపబడి 

నది. అందుచేత |పబంధయుగమున కవ్యవపితమయిన ఈ కాలమున (ప్రబంధ 

పూర్ణ యుగమని పేర్కొ నుటలో ఆషేపము ఏమియు నుండదు. దీనికి నాందీ 

శోకమును పఠించి [ప్రస్తావనను నడిపిన వాడు శ్రీరాథుకు. ఆందుచే |పబంధ 

పూర్వయుగమన్నను, ్రీనాథుని యగమన్నను అర్థము ఒక్క టియే, 

శః కాలమున పురాణములు కూడ పుట్టినమాట నిజమే. కాని వాటియం 

దును !పాబంధిక లక్షణములెన రసోత్క ర్లము, వర్ణనా భూయిషత, శయ్యా 
ఖా అ ళా (౫) 

నిష్ట, అలంకార పీయత మొదలగునవి నెలకొని కేవల పురాణ పద్ధతిని మర 

పించి నవి.కాశీఖండ, ఖీమఖండములు నామమా[తమునకే ఖండ పురాణములు కాని, 
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చఎ౯అమున [పబంధలక్షణములు కలవియే. వరాహపురాణకర్తలు ఆ పురాణము 

నందలి ఉ త్తరార్థము నీరస మగుటచే అనువాదమున దానిని విసర్జించుటచూడగా 

ఈ యుగ పురాణక ర్లలకుకూడ చాలవరకు పూర్వాభిరుచి తగ్గినదనియె చెప్ప 

వచ్చును. మరియు ఈ పురాణకర్తలు మూలమున నామమా్యతముగ, ఆతి 

సం; గహముగ ఉన్న చిన్న కథలను ఆలంకారిక రచనా శోభితములై న ఉ పాఖ్యా 

నములుగా సంతరించుటకూడ వారి చిత్తములు [పబంధములకు ఉన్ము ఖము 

ఈ న వనుటకు నిదర్శనముగా చెప్పవచ్చును. పురాణముల యెడ తగ్గిన రుచి 

(చపబంధముల దెస హెచ్చుట సహజ మేం 

ఈ |పబంధప।కియకు మొదట నై షధాంఠీకరణరూపమున మార్గ 

యర్శుకు డై నవాడు ఈ యుగక ర యెన శ్రీనాథుడు. శృంగార నై షధముతో 

ఆ౩౦(ధవాజయమున నొక కొతశక మార ంభమయినది. సంస్కతమునందలి 

ము దాజేతిహాసములు, కావ్యములు, నాటకములు అనెడు పథాశవాజ్మయ శాఖలు 

మూడింటిలో పురాణేతిహాసముల ఆంధీ కరణపద్ధతి భారతరూపమున కవి[త 

యమమువారే నిర్ధారణ చేసిరి. శ్రీనాథుడు చేపట్టినది కావ్యము. అది స్వతంతాను 
చాదమా, ఆస్వతం్యతానువాదమా, కథాప్రథానమా, కోక (పథానమా అన్నచో 

టం 

ఇద మిత మని చెప్పలేని ఒక అపూర్వ రచన్నాకమమును సాగించి అర్వాచీన 
యీ 

కవు లందరకు సంస్కృత క్లోకానువాదమునకు పటిషమయిన యొరవడి పె ఫైను. 
5 © ట 

ఈ మహాకవి ఉత్తరకాల |[పబంధకవులకు పెట్టిన ఒరవడులలో 

౫ లికి సంబంధించినది యొకటి. ఆంధధవాజ్మయమున అక్షరర మ్యత సాధించిన 

క వివర్ష మొకటియు, ఆర్హగౌర వమును పాటించిన కవివర్గ మొకటియు సూల 

మభాగమునకు గోచరించును. ఈ రెండు విధము లయిన గుణములను సమ 

ముగా సమ్మేళన మొనర్చి - శబ్దార్థముల రెంటికిని (ప్రాథాన్య మిచ్చిన శిల్చియు 
ఆ నాథుడే. ఉత్తరకాల [ప్రబంధ కవులలో |పమఖు అయినవారు ఈ శైలినే 

అ నుక రించిరి. 

క్రోకానువాదములోను, వర్ణనలలోను శ్రీనాథుని గురుత్వమునే శిరసా 
వహించి పిల్లలమళజ్జీ పిన వీరన కొంతవరకు న్వతంత |పబంధమే యనిపించు 
కొనదగిన శృంగార శాకుంతల రచనారూపమున (ప్రబంధ సరస్వతికి ఇంకొక 

(66) 
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భూషణ మలంకదించెను. గౌరన హరిశ్చం[ద ద్విపదరచన యై యెనను స్వత తం 

కావ్యముగా జెప్పుకోదగినదే. 

చె వివరణమునుబట్టి శుద్ధ [ప్రబంధ నాటక పదర్శనకు జరగవలసిన 

(పస్తావన యంతయు ఈ కాలమున జరిగినదని చెప్పవచ్చును. 

లోకములో |పజలు ఉబుసుపోక తై చెప్పుకొనెడి చిత విచిత కథ 

అన్నియు నీ కాలముననే కావ్యరూపమును తాల్చినవి. జక్కన విక్రమార్క 
చరిత, ఆనంతామాత్యుని భోజరాజీయము, గోపరాజు ద్యా|తింశిక, నారాయణ 

కవి పంచతం|తము, వేంకటనాథుని పంచతంత్రము కథావాజ్మ యమును చాల 

వరకు పెంపొందజేసినవి. 

పదకవిత్యజాతిలో ఒక ఉపకాఖ యగు గే మక వితము గానాంశ 

(పథానముగా సంగీత కళాజగత్తున |పవంర్థిల్లినదని పలనాటి వీరచరిత పక 

రణమున జెప్పితిని. ఈ కవితాశాఖను గూడ వర్ధిలజేసిన గౌరవమును శ్రీనాథ 

యుగమునకే దక్కినది. పదకవితా పితామహుడు, సంకీర్తవాచార్యుడు అని 
కిరి కెక్కిన తాళ్ళపాక అన్నమాచార్యుడు ఈ శాఖను ఆంధధసాహిత్యములో 

సుస్టిరము చేసినవాడు. 

మొత్తముమీద ఈ |ప్రబంధ పూర్వయుగము ఆం|ధవాజ్యయమున 

విశిష్ట మయినది. నూరుసంవత్సరముల కాలములో నింత కావ్యప|క్రియావె విధ్య 

మను చూపిన యుగము ఆం|ధవాజ్మయ చరితలో వేరొకటి లేదు. 

ఈ యుగమునకు [పారంభదశళశలో కొండవీడు రాచకొండలును, 

మధ్యకాలములో రాజమ హేం|దవరమును, ఆపె ఉదయగిరియు,ఆంతమున విజయ 

నగరమును సాహిత్యపీఠము లైనవి. నాచన సోముడు బుక్కరాయల ఆస్థాన 

మున ఆడుగిడెనే కాని ఆయ్యెడ స్థీరపడినట్టు తోచదు. (పౌఢదేవరాయని 
ముత్యాల శాలలో శ్రీనాథుడు పొండిన కనకాభిషేకము ఆం|ధసర స్యతీ విజయ 

నగర |పవేశమునకు మంగళాచరణ మయ్యెను. ఈ యుగాంతమునాటికి 

ఆ దేవి నంది మల్జ్లయ ఘంట సింగయ వరాహపురాణ రూపమున విజయనగ 

రాస్థానమున సుస్థిర సింహాసన వమధిష్షించినది. రాబోవు చరిత ఆ మహావై భవ 

వర్ణన. 
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(శ్రీనాథ యుగములో శుకనామములు, శాస్త్ర (గ్రంథములు 

1. మడికి అనంతయ్య - మడికి సింగన తమ్ముడు, విష్ణమాయానాట 

కము [వాసినాడనీ, చింతలపూడి ఎల్లనార్యుడనే కవి (వాసినటు లోకము [భమ 

పడినదని ఒకమతము, ఎల్పనార్యునికందె అనంతయ్య పూర్వు డైనచో ఆ పబం 
ధము అనంతయ్య దే కావచ్చును. 

౨. వెన్నెలకంటి జన్నమంతి = వి|కమార్క. చరిత కృతిపతి సిద్ధన 

మంతికి తండిం దేవకీనందన కతకక ర. మకుటము : “కృష్ణా! దేవకీనందనా!” 

+, కొలని గణపతిదేవుడు = శివయోగసారం, మనోబోధలు, ఈ రెండి 

టిలో శివమహ త్త ము, వేదాంతబోధ కలదు. 

4. ఆయ్యలరాజు తిహప్పయ్య, అయ్యలరాజు రామభ్యదునకు పితా 

మహుడు. ఒంటిమెట్ట రఘువీరశతక కర్ర. 

5. ఆం[ధకవి రామయ్య - విష్ణుకాంచీ మాహాత్మ్యము. 

6. చెందలూరు చిక్కయ్యి జా నాచి కేతూపాఖ్యానము. 

7. పశుపతి నాగనాథుడు - విషపురాణము. 

వెన్నెలకంటి సూరన విష్ణుపురాణము వలె ఇది (పక్యాతికి రాలేను. 

ఒకే ఇతివృ తము గల ఒక పేరుగల. రెండు (గంథములలో మెలె నది వన్నె 

కెక్కుటయు, రెండపడి మాసిపోవుటయు సాధారణధర్మము. కొన్నియెడల 

అవర(గంథమే (1౧6౧0౧) రాణించుటయు కలదు. మెలైనదే మరుగుపడిపోవు 

టయు కలదు. ఎజ్టా పగడ రామాయణమునకు ఈ స్థితియే కారణము. 

శాస్త్ర [గ్రంథములు ; 

1. దోనయామాత్యుడు - నస్యానందము _ శాస్త్ర (గంథము. వర్షాగమ 

నూచనలు జ్యో తిశ్నా స్త్ర _ప్రకారము |వాయబడినవి. 

ల, విన్నకోట పెద్దన - కావ్యాలంకార చూడామణి ఇది ఒక్క అలం 

కార శాస్త్రమేకాక ఛందోవ్యాకరణాది |ప్రకరణములు కూడ గల (గంథము 

(1402.1407 మధ్య రచితము). చాళుక్యవంశజు డగు విశ్వేశ్వర భూపతికి 

అంకితము, 

8. మనుమంచి భట్టు - ఆశ్వళాస్త్రము (హయలక్షణ విలాసము). 

4, కూచిరాజు ఎజ్బన = కొక*_ కము. ఇది కామళా స్ర్రము, సంస్క 

తమున రతివిలాస మనెడి ''గంథమునకు తనుగట! 

లా 



(శ్రీకృష్ణ దేవరాయల యుగము 

సంగమ వంశములో తుదివాడెన విరూపాక్షరాయలు ఆసమర్గుడును, 

దుర్నీతిపరుడును అగుటచే హిందూమతర క్షణార్థమును, పహిందూ(ప్రజా రక్షణార్ణ 

మును పరమధ్యేయములుగా అవతరించిన ఆ సామాజ్యభారమును తాను 

వహించి సాళువ నరసింహరాయలు 145 వ సంవత్సరములో విజయనగర 

వజ సింహాసనము నధిష్టించెను. అప్పటికి ఆ రాజ్యమును కబళించుటకు పొంచి 

యున్న ఆనన్న శ|తురాజ్యములు రెండు కలవు. ఒకటి తురుషుల బహమనీ 

రాజ్యము, రెండు గజపతుల కళింగ రాజ్యము. ఆ ఇరువురుశ (తు వులను విజయ 

నగర సామా(జ్య్ఞమునకు దూరముగా నిలవరింపవలె ననియు, దకీణ భారతము 

నంతను తన స్నామాజ్యములో నంతర్భాగము చేయవలెననియు, సాళువ నర 

సింహరాజు ఆకుంఠిత దీక్షతో, మహాపరాకమముతో, ఎన్నో యుద్ధములు నడ 

పెను, కాని రెడ్డిరాజ్య పతనము నాడే గజపతుల స్వాధీనమైన ఉదయగిరి దుర్గ 

మును, ఆతడు జయింపలేక పోబట్టి ఆచి గజపతుల అదీనముననే ఉండవలసి 

వచ్చెను. కావుననే శ్రీనాథుని యుగమునందలి తుది దశకములోనివా రయిన 

నంది మలయ ఘంట సింగయ అనెడి జంటకవులు తమ (గంథములలో నొక 

దానిని ఉదయగిరిదుర్గ మంతికిని, రెండవదానిని సాళువ నరసింహరాజు 

నకును కృతి నిచ్చుట తటస్థించెను. ఆ రాజునకుగాన్తి ఆ మంతతికిగాని శతు 

పక్షమును ఆ|శయించినవా రన్న ఆసూయ-ద్వేషములు కవులయెడ నుండెడివి 

కాదు. సాళువ నరసింహరాయలు విజయనగర రాజ్యవి నృృతిని స్థిరకరణమును 

నెరవేర్పకముందే 1498 వ సంవత్సరములో దివంగతుడయ్యెను. ఆతని సర్వ 

సేనాధ్యక్షుడే తుళువ నరసరాజు. ఈ సేనాధ్యక్షుడు తన కుమారుని పట్టాభిష 

కుని చేసి రాజ్యభారమును తానే వహింపవలసినదని సాపవరాజు తన సేనాధ్య 
కుని కోరెను. అతడు _పభునాదేశానుసారము సాళువ తిమ్మరాజునకు పట్టముగట్టి 

తాను సర్యతం|త స్యతంతుడై రాజ్యము నేల జొచ్చెను. కాని, దైవదుర్విపాక 

మున నా బాలరాజు కొలదికాలమునకే మరణించెను. స్వామిభ క్తి తత్పరురైన 



మో వేము ముదు 

తుళువ నరసరాయలు, అవకాశము చికె,ను గదాయని రాజ్యము తానే అపహ 
రింపక చనిపోయిన యువకుని తమ్ము డొకడుండగా వాని నభిషి క్షునిచేసి తాను 

యథ్యాపకారము రాజ్యాధికారము నిర్యహించెను. ఆ పిల్లవాని పేరు ఇమ్మడి 

నరసరాయలు. ఆతనికి పెనుగొండ దుర్గము నివాసస్థలముగా నేర్నరుపబడెను. 

బహుశా నరసరాయలు అతని నిందు నిర్భంధించె నేమో ! 

సర సమర్థుడైన తుళువ నరసరాయలు తాను రాజ్యభారముమ పూని 

నది మొదలు అవనానకాఐఒము వరకు నిగ్విగామముగా పరి[శమించి సహజ 

శతువులనే కాక తన అధికారమును ధిక్కరించిన దుర్గాధిప తులను సైతము 

అణచివై చి రాజ్యమును వి స్తృతమును,పబలమును చేసెను పూర్తిగా కాకున్నను 
ఈ రాజు కొంతవర కేని సాళువ నరసింహరాజు సంకల్పమును సఫలముచేసి, 

పది పం|డెండేండ్ల పరిపాలనానంతరము 1508వ సంవత్సరములో స్వర్గ స్తు 

డాయెను. ఈ రాజు కాలమున కూడ ఉదయగిరి దుర్గము విజయనగరమునకు 

స్వాధీనము కాలేదు. 

నరసరాయల అనంతరము. అతని పెద్దకుమారుడు వీరనరసింహరాయలు. 
పెనుగొండ దుర్గములో నిర్బంధింపబడియున్న సాశువ.నరసింహరాయని రెండవ 

కుమారుని హత్య కావించి తాను తన తండివలె రాజ పతినిధిగా కాక స్వతం[త 

రాజుగనే సింహాసనము నెక్కెను. ఆతడు ఆ వైభవము ననుభవించినడి ఆరు 
సంవత్సరాలు మ్యాతమే- ఆతని స్వామిదోహమును సహింపని దుర్గాధిపతులు 

చాలమంది తిరుగుబాటు చేసిరి ఆతని అనంతరము మన వాజ్మయ చరితలో 
ఈ యుగమునకు యుగపురుషుడై న కృష్ణదేవరాయలు విజయనగర సా మాజ్యాధి 

పతియై తన పూర్వుతరములవారు కాంచిన స్వప్నము లెల్ల నిజములుచేసి శృతు 
దుర్నిరీక్షమైన (ప్రతాపముతో కటకము మొదలు కన్యాకుమారము వరకుగల 

దక్షిణభారత భూభాగమునంతను తన యేలుబడిలోనికితెచ్చి తనది రామరాజ్యము 

అనిపించెను. శోతుభయంకరుడై న వీరుడుగా కవి పండిత సమాదరముగల 

భాషా పోషకుడుగా, సంస్కృతాం[ధ కవితా _పజ్డానిధిగా రాయలు పొందిన 

యశస్సు ఆంధదేశము నేలిన మరి యే ఇతర చ|కవ ర్రికిని లభింపలేదు. ఎంత 

వాడె ననేమి, ఆయన పరిపాలనలో తుది ఐదారు సంవత్సరముల కాలము చి త్త 

కాంతిలేకయే గడివి 1580వ సంవత్సరములో దివంగ తుడ య్యెను. ఆయన మన్ 
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వ్యధకు మొదటి కారణము తన తరువాత రాజు కాగలడనుకొన్న లే|బాయపు 
కొడుకు మరణించుట. రెండవది సింహాసనము కోసము, తన తమ్ములలో 

కుటుంబ కలహమురేగి, రాజ్యమునకు ఎట్టి ముప్పు వాటిల్లునో అనెడి చింత, 

ఆతని అనంతరము ఆతని సవతితల్రి కొడుకు అచు? తదేవరాయలు కృష్ణ దేవ 

రాయసి ఆదేశానుసారము సింహాసనమునెకి,- పం డెడు సంవత్సరములు ఏలు 

జడి సాగించెను (1580-1542). ఆపై కృష్ణదేవరాయని అల్లుడైన ఆర్వీటి రామ 

రాజు (ఇతనికే అథియ రామరాజు అని పేరు.) కృష్ణదేవరాయని ఇంకొక 

తమ్ముడైన శ్రీరంగరాయల కొడుకు సదాశివరాయలు అను నాతనిని రాజునుచేసి, 

తాను ఆ యువకునకు ఆంగరక్షకుడుగా , సా మాజ్యమునకు పాలకుడుగా 2కి సంవ 

తరములు వీరవిహారములో మామగారికి సాటిరాగలవాడనిపించుకొని 1565 వ 

సంవత్సరములో రాక్షస తంగడి (తళ్ళికోట) యుద్ధమున ఒక స్వామి [దోహి 

చేతిలో హతుడయ్యెను. ఆ నాటితో విజయనగర రాజ్య |పాభవమునకు, విజయ 

నగర పుర వె భవమునకు మసకచీకట్లు క్రమ్మ నారంభించెను. 

రామరాజు రమ్ముడు తి తిరుమల దేవరాయలు సెనుగొండకుపోయి సదాశివ 

రాయల పేరుమీదనే రాజ్యపా నము సాగించి 1572వ సంవత్సరము మర 

ణీంచెను. తిరు మలరాయలు తన మరణకాలమున రాజ్యమును మూడు భాగములు 

చేసి తన మువ్వురు కొడుకులకు పంచియిచ్చెను. పెద్దవాడై శ్రీరంగ దేవరాయలు 

పెనుగొండ రాజధానిగా తెన గుదేశము నేంజొచ్చెను (1518-]15851. రెండవ 

వాడైన రామచేవరాయ లు శ్రీరంగ పట్టణము రాజధాసిగా కన్నడ దేశమును రాజ 

(పతినిధిగా నేలుకొనసాగెను. మూడవవాడైన వెంకఓపతిరాయలు చం దగిరి 

రాజధానిగా తమిళదేశ మునకు రాజ పతినిదగా నేలిక యయ్యెమ. ఈ మువ్వు 

రలో పెనుగొండ రాజధానిగాగల శ్రీరంగ దేవరా యలే స_మాట్టుగా తక్కిన 

యిరువురు రాజ ( పతినిధులుగా తం|డిచే నియమింపబడిరి. తురకలు పెనుగొండ 

ప్పీడ్రిక్రి దండెత్తి రాగా సవరం చెన్నప్ప నాయకుడు అను సేనాధిపతి రాజును 

చం|దగిరి పంపి, తాను తురుక సేనలను నిలువరించి జయించెను. శ్రీరంగదేవ 

రాయలు అనపక్యుడై 15865 లో చనిపోయెను. తదనంతరము రెండవ వెంకట 

పతి దేవరాయలు పెనుగొండకువచ్చి పట్టాభిషేకము జేసికొని (1586-1614) 

26 సంవత్సరములు పరిపాలనముచేసెను.రాక్షస తంగడి యుద్దముతోనే క్షీణదశ 

ఆరంభమైన స్నామాజ్యమునకు అప్పటినుండి మరల పుష్టికలుగనేలేదు. మాటి 
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మాటికి తురకలు పెనగొండను మట్టిడించుట, తరిమిగొట్టబడుట, పారిపోవు 

నప్పుడు చేజికి నగి ఆపహరించుకొనిపోవుట పరిపాటి యయ్యెను. 
శ్రీరంగదేవరాయల తరువాత రామదేవరాయలు రాజ్యమునకు రావలసి 

యుండగా ఆతనిని కాదని వెంకటపవతిదేవరాయలు రాజై నందుకు సామం 

తులలో పెక్కురు అతని అధికారమును ధిక్కరింపసాగిరి. కొందరు విధేయులై 
యుండిరి. మట్ట అనంత భూవాలుడు మొదలైన సామంతుల అండవల్ల వెంకట 

వతిరాయలు సంకట స్థితులను అతి!కమించి రాజ్యమును సుభిత్షముగా నేల 

సాగెను. ఆతనికి ఆర్గురు భార్యలున్ననుసంతానములేదు. ఆ ఆరుగురిలో గొబ్బూరి 

జగ్గరాజు అనే తంతజైని చెల్లెలు ఒకొమె కలదు, వెంకటపతిరాయలు తన ఆవ 

సానవేళ తన అన్నగారైన రామదేవరాయల రెండవకుమారుని, రెండవ ్రీకంగ 

చొక్కురాయలు అను పేరుగల వానిని రాజ్యమునకు నియమించిపోయెను. 

తం తజ్జుడైన గొబ్బూరి జగ్గరాజు ఆ రాజును సకుటుంబముగా కారాగారబద్ధుని చేసి 

సంహరింపనుండగా వెలుగోటి యాచమనాయకుడనెకి వెలమదొర ఆ సంసార 

ములో రాజు పెద్ద కుమారుడైన రామవేవరాయలు అను వానిని ఉపాయముతో 

తప్పించి, తంజావూరు రఘునాథ నాయకుని సహాయముతో గొబ్బూరి జగ్గరాజు 

నెదుర్కొ ని ఆతనిని ఆతని మితులను యుద్ధమున ఓడించి సంహరించెను. ఆ 

యుద్ధమునకు తోపూరు యుద్ధము అని పేరు (1814). అట్టు ఉపాయముతో 

కాపాడబడిన రామదేవరాయలు 161౪ నుండి 1629 వరకు రాజ్యము నేలెను. 
ఆపె మూడవ వెంకటపతిరాయలు అను రాజు 1642 వరకును, మూడవ 
శ్రీరంగ దేవరాయలు అను రాజు 1679 వరకును నామమాతపు రాచరికము 

నెరపి అ స్తమించిరి అంతలో 1985 సంవత్సరములో ఆవిర్భవించిన విజయనగర 
సామాజ్యము కూడ 1680 పాంతమున ఆ_స్పమించెను. పైని వివరించిన రెండు 

శతాబ్దాల (1600&176%) దేశ చరిత్రలో శ్రీకృష్ణదేవరాయల పేరుమీద నెగడెకి 
సారస్వత చరిత ఒక శతాబ్దికిమ్మాతము సంబంధించినదే. రెండవ శతాబ్ది 1600 

మొదలు చకిణాం'ధ యుగమునకు సంబంధించిన సారస్వత చరిత కలది. 

శ్రీకృష్ణ దేవరాయల సారస్వత యుగమునకే |పబంధ యుగము అని పేరు. 

కొందరు విమర్శకులు కృష్ణ దేవరాయల యుగమున 1650 వరకును పెంచ 

వచ్చునందురు. తంజావూరు మెదలగు దక్షిణాన్యిధ రాజ్య సులలో విజయవిలా 

సాది (పబంధమ.లు 1600 తరువాతనే పుట్టినవి కావునను, ఆ రాజులు విజయ 



ర్బి8 

నగర సా్నామాజ్యమ నకు సామంతులై నళ్లే విజయవిలాసాదులు మను చర్షితాదు 
లకు అనుకృతులే కావునను, వారిని వారి [గంథములను కొనివచ్చి ఈ యుగము 

నకే జమకట్టవలెనని వారు యు క్రి చెప్పుదురు. కాని ఇది తగదు, దక్షిణదేశమందు 
ఆంధ సార స్వత సృష్టి 1600 మొదలు 17% వరకు సుమారు రెండు శతాబ్దుల 

కాలము విజృంధభించెను. కావున దకీణాం[ధ సారస్వత చరితలో నేబది సంవ 

త్సరములు మ్మాతము విడదీసి రాయల యుగమున చేర్చుట సహేతుకముకాదు. 

మరియు దక్షిణాం[ధమున విజయవిలాసాది | పబంధములేకాక, యక్షగాన 

ముల్కు వచన కావ్యములు; పదములు మొదలగు నూత్న కావ్యజాతులెన్నో పుట్టి 

నవి. అదీకాక రాయల యుగమునందలి పబంధమునకును, దాకీణాత్య (పబంధ 

మునకును అంత _స్రత్వమునను, బహిరాకారమునను చాల. భేదము కలదు. కావున 
దక్షిణాంధ సాహిత్యమును (ప్రత్యేక యుగముగ విభజించుటయే ధర్మము. 

అదీకాక (ప్రబంధ రచనను బట్టియే రాయల యుగమును మరికొంత 

దూరము పొడిగించవలసి వచ్చినచో ఈ భాషలో |పబంధములు పుట్టుచున్నంత 

వరకును రాయల యుగమనియే పేర్కొ నవలసి యుండును. (పబంధములు 

నేటికిని పుట్టుచునే యున్నవి. వాటితోపాటు ఈ ఆధునిక యుగమున దేవీ భాగ 

వతాది ఇతిహాసములును కలసినవి. *రచనలనుబటల్లి ఆధునిక యుగమును |వబంధ 

యుగమునగాని, పురాణేతిహాస యుగమునగాని చేర్చెడి బుద్ధిమంతులుండరుగదా ! 

(ఇక్కడికీ సాహిత్యచర్మిత గంథ మసంపూర్ణముగా నిలిచిపోయినది.) 
న 

* తెలుగు భాషా సమితి వారి “విజ్ఞాన సర్వస్వ తెలుగు సంస్కృతి” 

సంపుటములో ఆం(ధ పబంధమమీద నేను [వాసిన వ్యాసమునకు “ పబంధ 

యుగము” అని పేరు పెట్టబడినది. ఆ వ్యాస విషయము “వబంధ చరిత” 

గాని |పబంధ యుగము కాదు. 


